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RESUMO 

Esta pesquisa enquadra-se nos estudos de reflexão crítica e aprendizagem social orientada à 

sustentabilidade em organizações. Com o crescimento e a complexidade das crises 

socioambientais e dos movimentos de pressão social, a discussão sobre sustentabilidade 

integrou-se à parte da agenda das organizações. E uma prática que se tornou reconhecida neste 

contexto da sustentabilidade nas organizações são os relatórios de sustentabilidade. De todas as 

formas que se pode discutir essa temática, optou-se por uma análise a partir dos relatórios de 

sustentabilidade e da narrativa dos profissionais que atuam na construção desses documentos. 

O estudo desenvolveu-se a partir de duas questões de pesquisa, a saber: analisando as iniciativas 

de capacitação e educação orientadas para sustentabilidade que constam nos relatórios de 

sustentabilidade, o que se pode dizer sobre a evolução dos processos de aprendizagem em 

organizações nos últimos anos? A partir da experiência dos profissionais de sustentabilidade, 

quais as percepções que emergem dos resultados da análise desses documentos à luz da teoria 

da aprendizagem social para sustentabilidade? O objetivo geral do trabalho centrou-se em 

analisar a evolução dos processos de reflexão crítica e aprendizagem social para 

sustentabilidade, a partir das ações de capacitação e educação veiculadas nos relatórios de 

sustentabilidade e das narrativas de profissionais de sustentabilidade. Adotou-se um estudo 

qualitativo interpretativo básico, tendo como principais estratégias de construção de dados a 

análise documental dos relatórios de sustentabilidade, publicados entre os anos de 2016 e 2021, 

de cinco empresas multinacionais, reconhecidas internacionalmente por seu desempenho em 

sustentabilidade; e o documento normativo Global Reporting Initiative, que orienta a 

concepção desses relatórios; seguidos de entrevistas, sendo uma individual com uma 

especialista em relatórios de sustentabilidade e representante da Global Reporting Initiative, e 

outra coletiva, nos moldes de grupos focais, com cinco profissionais da área de sustentabilidade 

das cinco organizações objetos de estudo. Como contribuições, o estudo apresentou uma análise 

das ações de capacitação e educação para sustentabilidade nas organizações retratadas nos 

relatórios, e dos profissionais que atuam nas empresas, considerando avanços, desafios, 

barreiras e oportunidades. Ao mesmo tempo, apresentou contribuições sobre a importância dos 

elementos de aprendizagem social para sustentabilidade e da reflexão crítica para que a 

confecção do relatório avance para além das práticas formalísticas, e se tornem meios de 

alavancar os processos de desenvolvimento de aprendizagem das empresas em direção à 

sustentabilidade.  

 

Palavras-chave: Educação para Sustentabilidade. Reflexão Crítica. Relatórios de 

Sustentabilidade. Aprendizagem Social para Sustentabilidade. Sustentabilidade nas 

Organizações. 

  

 



ABSTRACT 

This research fits into the studies of critical reflection and social learning-oriented to 

sustainability in organizations. With the growth and complexity of socio-environmental crises 

and social pressure movements, the discussion on sustainability became part of the 

organizations' agenda. In this sense, a practice that has become another recognized element in 

this context of sustainability in organizations is sustainability reports. Of all the ways this topic 

can be discussed, an analysis was chosen based on the sustainability reports and the narrative 

of the professionals who work in constructing these documents. The study was developed from 

two research questions: a) Analyzing the sustainability-oriented training and education 

initiatives that appear in sustainability reports, what can be said about the evolution of learning 

processes in organizations in recent years? b) Based on the experience of sustainability 

professionals, what perceptions emerge from the results of the analysis of these documents in 

the light of the theory of social learning for sustainability? The general objective of the work 

focused on analyzing the evolution of the methods of critical thinking and social learning for 

Sustainability from the training and education actions published in sustainability reports and 

the narratives of sustainability professionals. An introductory interpretive qualitative study was 

adopted, having as main data construction strategies the documentary analysis of sustainability 

reports, published between 2016 and 2021, of five multinational companies, internationally 

recognized for their sustainability performance and the normative document Global Reporting 

Initiative, that guides the design of these reports. They were followed by individual and 

collective interviews, the latter in the form of a focus group, with specialists and professionals 

working in the area. A specialist in sustainability reports and a Global Reporting Initiative 

representative participated in the individual interview. Regarding the focus group, five 

professionals from the area of sustainability from the five organizations, objects of study 

participated. As contributions, the study presented the portrait of a set of training and education 

practices for sustainability in organizations; aspects related to advances, challenges, barriers, 

and opportunities, considering the elements of social learning for sustainability in the 

organization's object of study; and recommendations that could serve for future studies that 

intend to debate the theme in the light of the assumptions of critical reflection and social 

learning for sustainability. From a theoretical point of view, it contributed to studies on 

sustainability in organizations from the perspective of learning processes. At the same time, the 

analysis presented contributions on the importance of social learning elements for sustainability 

in documentary objects and in formalistic practices, such as those associated with sustainability 

reports, as a means of leveraging companies' development processes towards sustainability. 

 

Keywords: Education for Sustainability. Critical Reflexion. Sustainability Reports. Social 

Learning for Sustainability. Sustainability in Organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa enquadra-se nos estudos de reflexão crítica e aprendizagem social 

orientada à sustentabilidade (ASpS) em organizações. De todas as formas por meio das quais 

se pode discutir a respeito dessas temáticas, optou-se por uma análise a partir dos relatórios de 

sustentabilidade e da narrativa dos profissionais que atuam na área e na construção de 

documentos como este. A escolha dos relatórios de sustentabilidade se deu pela sua relevância 

nos mercados nacional e internacional, ainda pouco explorados na literatura. O questionamento 

e a compreensão do seu sentido e significado, em termos de aprendizagem, podem contribuir 

para a compreensão dos fatores que indicam avanços e barreiras aos objetivos impostos às 

demandas socioambientais no universo empresarial. 

Com o crescimento e a complexidade das crises socioambientais e dos movimentos de 

pressão social, a partir da década de 1980, a discussão sobre sustentabilidade integrou-se à 

agenda das organizações. Essa discussão passou a exigir a incorporação de mais um 

componente como parte dos novos modelos de negócios: o desenvolvimento sustentável 

(CARRO-SUAREZ; SARMIENTO-PAREDES; ROSANO-ORTEGA, 2017). 

Apesar de se fazer presente na agenda das organizações e nos estudos acadêmicos, 

pesquisas começaram a sustentar que as práticas implementadas são insuficientes, pois são em 

boa parte superficiais e não conduzem à formação de organizações e indústrias que podem ser 

efetivamente consideradas sustentáveis (AHERN, 2015; LE ROUX; PRETORIUS, 2016). 

Desde o início dos anos 2000, registros sobre as dificuldades das organizações em responder 

inteiramente aos desafios ambientais e sociais, bem como a necessidade de passarem por 

significativas mudanças e transformações culturais para esta superação se avolumaram 

(BANSAL; SONG, 2017; ABABNEH, 2021).  

Mesmo com a percepção de que o discurso das organizações tem avançado, Le Roux e 

Pretorius (2016), em seu estudo, defendem que os desafios das organizações persistem em 

relação à implementação da sustentabilidade na prática. Argumentam que a sustentabilidade 

precisa permear toda a organização, fazendo parte das práticas, crenças e suas tomadas de 

decisão.  

Ababneh (2021) afirma que pode ser difícil supor que uma simples inclusão de objetivos 

de sustentabilidade nas estratégias e políticas da empresa levará aos comportamentos e 

resultados desejados. Ou seja, integrar objetivos de sustentabilidade na estratégia geral da 

empresa e seguir uma abordagem de conformidade em suas operações pode não sustentar a 

realização absoluta e eficiente dessas metas. 
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Sob tal perspectiva, os fatores e desafios para o desenvolvimento da sustentabilidade 

nas organizações demandam uma mudança de perspectiva em relação a crenças, hábitos e 

consumo. Scully-Russ (2012), por exemplo, afirma que para um futuro mais sustentável, é 

preciso que as pessoas, de maneira geral, desenvolvam uma nova consciência com novos 

valores. Entretanto, mudar crenças acomodadas ao longo de séculos exige que todos os atores 

sociais envolvidos na rede do desenvolvimento sustentável aprendam uma nova maneira de 

partilhar seus interesses para criar sociedades cada vez mais sustentáveis. 

Sob esta visão, no campo das organizações, ainda no início dos anos 2000, Demajorovic 

(2003) já argumentava que para incorporar a sustentabilidade às estratégias de negócios é 

preciso ir além dos atuais modelos de negócios e progredir a partir de uma nova forma de pensar 

e planejar o futuro. Para tanto, ações de desenvolvimento humano, por meio de processos de 

aprendizagem para a sustentabilidade, terão papel preponderantes. Em suas pesquisas mais 

recentes, o argumento permanece, sinalizando pouca evolução nas últimas décadas. O autor 

reforça que transcender os modelos atuais de negócios se torna imperativo para a incorporação 

da sustentabilidade nas organizações. Com esse intuito, é necessário o desenvolvimento de 

novos modelos de negócios que incorporem variáveis como intenções estratégicas 

diferenciadas e traços culturais diversos, exigindo, assim, novas competências em todos os 

níveis hierárquicos de uma organização. Este processo depende de uma nova forma de educação 

que também passa, necessariamente, pela aprendizagem em organizações que promovam ações 

comprometidas com a sustentabilidade (DEMAJOROVIC; MARTÃO, 2019). 

Isso depende de um processo de aprendizagem e estímulo a repensar a influência das 

organizações na sociedade e o processo reflexivo como meio determinante para isso. Brunstein 

e Rodrigues (2014) propõem que o desenvolvimento de conhecimento e competências sobre 

sustentabilidade ocorra mediante diálogos reflexivos. Algumas experiências relevantes são 

realizadas com base no uso da aprendizagem por meio de conscientização.  

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

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). Nesse caminho, mais recentemente, do mesmo modo, Quartey e 

Wells (2020) reforçaram a importância dos estudos sobre aprendizagem orientada para 

sustentabilidade nas organizações. 

De toda forma, uma prática que desponta desde 1990, e que se torna outro elemento 

reconhecido nesse contexto da sustentabilidade nas organizações, são os relatórios de 

sustentabilidade (HERZIG; SCHALTEGGER, 2006; ALHADDI et al., 2015; KPMG, 2017), 
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que se posicionam, atualmente, como o principal elo entre a estratégia de uma organização e 

seu compromisso com uma economia global sustentável, cujo objetivo é ajudar as organizações 

a medir, compreender e comunicar seu desempenho econômico, ambiental e social (ZRNIĆ; 

STARČEVIĆ; CRNKOVIĆ, 2020). 

Segundo dados da revisão sistemática realizada neste estudo, poucas pesquisas abordam 

os relatórios de sustentabilidade numa perspectiva voltada às práticas de capacitação e educação 

orientadas à sustentabilidade e relatadas nesses documentos. A revisão foi conduzida nas bases 

de dados para pesquisa EBSCO, Web of Science e Scopus e identificou-se um total de 1.013 

artigos acadêmicos, dos quais apenas 8 foram selecionados, por abordarem de forma efetiva e 

concomitante algum tópico relacionado à aprendizagem orientada para sustentabilidade e a 

reportes e relatórios de sustentabilidade.  

A partir desse levantamento na literatura sobre os relatórios de sustentabilidade, optou-

se por essa trajetória ao se perceber que poucos estudos se dedicam a analisar a seção do 

relatório dirigida, especificamente, às iniciativas de capacitação e educação orientadas à 

sustentabilidade aos profissionais das organizações. Além de ser uma lacuna em termos de 

discussão, ficou claro que poucos estudos relacionam como os relatórios de sustentabilidade 

deveriam sumarizar as iniciativas que permitem dar visibilidade aos ciclos de aprendizagem 

desenvolvidos, ano após ano, nas organizações.  

O argumento desta dissertação é que esses documentos, que têm sido as grandes vitrines 

da sustentabilidade das organizações, não estão sendo construídos e não estão representando 

um processo efetivo de aprendizagem em direção à sustentabilidade. Uma possível explicação 

pode estar relacionada ao fato de que o processo de construção dos relatórios e o produto 

documental em si não viram objetos de reflexão contínua e de aprendizagem nas organizações. 

Nesse sentido, os documentos, especialmente no que se refere à formação e ao 

desenvolvimento, são mais peças formalísticas (RIGGS, 1964), do que um instrumento de 

avaliação, tendo em vista o avanço das iniciativas. Para romper este ciclo, seria importante 

verificar o capítulo de capacitação e educação do documento e a dinâmica dos atores envolvidos 

na gestão desses documentos e nas práticas de capacitação e educação, para alavancar os 

processos de aprendizagem social para sustentabilidade. 

Dito isso e a fim de colaborar para o avanço do conhecimento científico relacionado às 

temáticas apresentadas, desenvolveu-se este estudo a partir de duas questões de pesquisa, a 

saber: a) Analisando as iniciativas de capacitação e educação orientadas para sustentabilidade 

que constam nos relatórios de sustentabilidade, o que se pode dizer sobre a evolução dos 

processos de aprendizagem em organizações nos últimos anos? b) A partir da experiência dos 
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profissionais de sustentabilidade, quais as percepções que emergem do resultados da análise 

desses documentos à luz da teoria da aprendizagem social para sustentabilidade? 

Posto isso, o objeto de estudo desta pesquisa são as iniciativas de capacitação e educação 

presentes nos relatórios de sustentabilidade de cinco empresas multinacionais instaladas no 

Brasil, de diferentes setores, a saber: cosmético, tecnologia, biosoluções, construção civil e 

siderurgia. Considerando-se também as narrativas de profissionais de sustentabilidade que 

atuam na produção de relatórios de sustentabilidade e práticas de capacitação nessas 

organizações. Os critérios de seleção das empresas analisadas atenderam aos seguintes 

aspectos: empresas multinacionais de grande porte e instaladas no Brasil, reconhecidas por suas 

práticas de gestão para sustentabilidade; e que mantêm em seu planejamento a divulgação de 

relatórios de sustentabilidade há pelo menos cinco anos e conforme as Diretrizes Global 

Reporting Initiative (GRI, 2021). Entendeu-se que nos últimos cinco anos, as organizações já 

apresentavam documentos suficientes para a compreensão da evolução de suas práticas. 

Esta pesquisa teve por objetivo principal analisar a evolução dos processos de ASpS a 

partir das ações de capacitação e educação veiculadas nesses documentos e das narrativas de 

profissionais de sustentabilidade, e pelas ações de capacitação e educação veiculadas nos 

relatórios de sustentabilidade.  

Os resultados pretendidos seguiram quatro etapas, relacionadas a seguir, sendo os 

objetivos específicos que serviram como guia do conteúdo abordado ao longo desta dissertação: 

a) analisar os conteúdos dos relatórios de sustentabilidade de organizações multinacionais, 

referentes aos processos de capacitação e educação; b) apreender o sentido que capacitação e 

educação têm assumido nesses documentos; c) a partir dos conteúdos apresentados nos 

relatórios de sustentabilidade, avaliar os avanços, desafios, barreiras e oportunidades, 

considerando os elementos de ASpS nas empresas objeto de estudo nos últimos anos; e d) 

analisar os processos de reflexão crítica e de ASpS presentes nas narrativas de especialistas e 

profissionais que atuam na área de sustentabilidade. 

Para levar o estudo a efeito, foi conduzida uma pesquisa de natureza qualitativa 

(MERRIAM, 2002), suportada pelo paradigma interpretativista (GEPHART, 2004). As 

principais estratégias de construção de dados foram a análise documental dos relatórios de 

sustentabilidade publicados nos últimos cinco anos e documento normativo da Global 

Reporting Initiative (GRI), que orienta sua concepção; e entrevistas, sendo uma individual com 

uma especialista em relatórios de sustentabilidade e representante da GRI e outra coletiva, nos 

moldes de grupos focais, com cinco profissionais da área de sustentabilidade das cinco 
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organizações objetos de estudo1. As análises foram conduzidas segundo o método de análise 

template de King (in CASSELL; SYMON, 2004).  

Como contribuições do estudo espera-se, do ponto de vista teórico, fazer avançar as 

discussões sobre aprendizagem social orientada à sustentabilidade nas organizações, bem como 

a discussão sobre os relatórios de sustentabilidade (HAHN; KÜHNEN, 2013), em relação às 

ações formativas e aos processos revelados nos documentos. Do ponto de vista prático, indicar 

possiblidades para o uso dos relatórios enquanto exercício de ASpS, a fim de ressignificar o seu 

uso para além das questões formativas (RIGGS, 1964), tornando-o objeto de reflexão e 

aprimoramento contínuos. E do ponto de vista social, a expectativa é apresentar uma análise 

crítica das diretrizes Global Reporting Initiative (GRI), que possam servir ao órgão como 

parâmetro para eventuais revisões e aprimoramentos de capítulo de capacitação e educação. 

A divisão do trabalho contempla cinco seções. A primeira corresponde à introdução, 

com a apresentação do tema estudado e seu objetivo. A segunda seção traz o referencial teórico, 

compreendendo os conceitos de sustentabilidade nas organizações, relatórios de 

sustentabilidade e o contexto acerca dos conceitos de reflexão crítica e aprendizagem social 

orientada à sustentabilidade. Na sequência, são apresentados os procedimentos metodológicos 

e a seção de análise e interpretação dos dados. Finalmente, na quinta seção, são traçadas as 

discussões e considerações finais, com a exposição das respostas às questões de pesquisa e 

objetivos propostos. 

 

 
1 Ver roteiros nos Apêndices A e B desta dissertação. 
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2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUSTENTABILIDADE NAS 

ORGANIZAÇÕES: CONTEXTO PARA UMA DISCUSSÃO ACERCA DOS 

DESAFIOS DOS PROCESSOS DE REFLEXÃO CRÍTICA E APRENDIZAGEM 

SOCIAL EM ORGANIZAÇÕES 

Quando o tema sustentabilidade passa a ser pauta e objeto de endereçamento de ações e 

políticas nas organizações, todo um movimento por parte delas começa a acontecer para dar 

resposta às pressões internas e externas sobre as consequências sociais e ambientais das suas 

ações. Há uma busca por demonstrar a sua contribuição para uma sociedade que se pretende ser 

sustentável, com iniciativas, por vezes se restringindo, e outras vezes, indo além das demandas 

legais e operacionais impostas à sua operação.  

As curvas de aprendizagem impulsionadas neste movimento procuram retratar o sentido 

que a sustentabilidade assume nas organizações. Por conseguinte, compreender o significado 

de sustentabilidade é importante porque ele vai balizar as ações de capacitação e educação, que 

são o alvo deste estudo.   

A despeito de toda a discussão que poderia ser tecida sobre o histórico e os conceitos de 

sustentabilidade, nesta seção apresenta-se um breve panorama de análise que possa ajudar na 

compreensão do sentido que estes termos estão apresentados nos relatórios e nas narrativas 

gerenciais de seus responsáveis.   

2.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E CONCEITUAL: 

SUSTENTABILIDADE NO AMBIENTE EMPRESARIAL E OS DESAFIOS DAS 

ORGANIZAÇÕES 

A afirmação de que o planeta enfrenta dificuldades para suprir a alta demanda por seus 

recursos naturais já se tornou algo posto na sociedade. Ainda na década de 1980, um grupo de 

atores da sociedade civil e os governos soaram o alarme de que o desenvolvimento estava 

ultrapassando os limites dos recursos naturais (BALSAL; SONG, 2017). 

Entre as décadas de 1970 e 1990, pesquisadores argumentaram que o excesso na 

produção industrial e no consumo humano foi contribuindo para desequilíbrios ambientais, que 

acabariam por prejudicar os sistemas econômicos e comerciais. Porém, tais efeitos não eram 

necessariamente imediatos. Esses estudiosos extraíram insights das ciências naturais, incluindo 

biologia, ecologia, engenharia e até física (GLADWIN, KENNELLY; KRAUSE, 1995).  
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Poucos anos depois, em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD) anunciou oficialmente o Relatório de Brundtland. O documento 

apresentou o termo desenvolvimento sustentável, pela primeira vez, com a seguinte definição: 

“é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as habilidades das futuras 

gerações de satisfazerem as suas necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 46). Desde então, o termo desenvolvimento 

sustentável passou a ser adotado como expressão oficial de discussões e produções 

internacionais, assim como nos documentos de organizações como a Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

Em seu formato original, o documento forneceu as delimitações e os indicativos 

preparatórios para a Conferência de Cúpula de 1992, realizada no Rio de Janeiro, trazendo os 

alicerces para a inserção do desenvolvimento sustentável na constituição dos textos dos diversos 

documentos consolidados e compromissos assumidos pelos Estados que participaram da 

reunião de Cúpula, bem como para aqueles que assinaram os acordos nos tratados aprovados. 

Dessa forma, tal definição representa um compromisso que visa conciliar o crescimento 

econômico e a sustentabilidade, assumido por diferentes países, adequado para as delegações 

das Nações Unidas (CASTRO, 1996). Até hoje, essa definição se posiciona como a mais 

adotada pelas organizações dos diferentes setores e aceita no consenso oficial (JAPIASSÚ; 

GUERRA, 2017). 

Apesar de sua relevância para o contexto atual, o conceito de desenvolvimento 

sustentável ainda não possui um entendimento consensual na literatura. Ou seja, mesmo não 

sendo impeditivo aos diversos modelos e diferentes definições, existem críticas acerca da 

temática do desenvolvimento sustentável (FAVARIN, 2020). Székely e Knirsch (2005) 

sustentam que a definição dada no Relatório Brundtland (1987) é vaga e "inoperacional". O 

próprio Relatório Brundtland tem sido criticado por sua preferência no crescimento econômico 

para alcançar o desenvolvimento sustentável (ROBINSON, 2004). 

Para Castro (1996), sobre a definição apresentada no Relatório Brundtland, a natureza 

não é percebida como algo que deve ser respeitado, mas, sim, como um recurso que, portanto, 

deve ser usado com eficiência. Segundo o mesmo autor, as organizações utilizam o conceito do 

desenvolvimento sustentável na tentativa de exercer controle social sobre o capital. Sob essa 

perspectiva, promovem o crescimento econômico como seu principal objetivo e consideram o 

meio ambiente apenas como uma preocupação de menor importância.  

Com o intuito de reduzir incertezas e centralizar as ações em prol do desenvolvimento 

sustentável, em 2015, as Nações Unidas criaram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
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(ODS), que se referem a 17 objetivos, divididos em 169 metas que pretendem estimular a ação 

nos próximos 15 anos em áreas de importância crítica para a humanidade e para o planeta 

(UNITED NATIONS, 2015).  

Estudiosos como Nilsson et al. (2018) reconhecem que os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável preconizados pela Organização das Nações Unidas, em sua 

totalidade, integram as dimensões sociais, econômicas e ambientais que sustentam o conceito 

de desenvolvimento sustentável. Em relação à sua operacionalização e cumprimento, para 

Bebbington e Unerman (2018), a maneira como os ODS estão estruturados deixa evidente que 

somente a ação governamental não é suficiente. Para os autores, é necessário também o 

envolvimento das empresas privadas, sociedade civil e cidadãos individuais. Sob a mesma 

ótica, Castro Filho (2018) declara que a agenda se origina do trabalho integrado de governos, 

organizações e cidadãos de todo o mundo para que as metas sejam atingidas e, de forma ampla, 

a criação de um modelo global que busca erradicar a pobreza, promover a prosperidade e o 

bem-estar, proteger o ambiente e enfrentar as alterações climáticas.  

No que diz respeito à apreensão do conceito no ambiente empresarial, posterior à 

publicação do Relatório Brundtland, John Elkington (1999) fez uma tradução do conceito de 

desenvolvimento sustentável para o universo empresarial, definição que foi amplamente 

adotada pelas organizações. Esta ação teve como objetivo facilitar o entendimento e a 

operacionalização das questões ambientais e socioeconômicas no meio empresarial. Nesse 

contexto, Elkington (1999) desenvolveu o conceito do Triple Bottom Line ou tripé da 

sustentabilidade, em português, que se refere aos três pilares do desenvolvimento sustentável, 

a saber: (1) pilar econômico, (2) pilar social e (3) pilar ambiental (Figura 1). 

Figura 1 – Tripé da sustentabilidade 

 
Fonte: Elkington (1999) - adaptado pela autora. 
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De forma mais específica, o pilar econômico, segundo essa definição, é dirigido aos 

aspectos de produção de riqueza por meio da comercialização de produtos e serviços. Já o pilar 

social é responsável pelos esforços de oportunizar a igualdade entre os grupos sociais, por meio 

do cumprimento e preocupação das responsabilidades e direitos dos indivíduos. Finalmente, o 

pilar ambiental está relacionado à conservação e manutenção dos recursos naturais disponíveis 

(ELKINGTON, 1999).  

Esse modelo de três dimensões proposto por Elkington (1999) é reconhecido até os dias 

atuais por organizações como o Instituto Ethos e o Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável. Ambas as organizações são importantes referências no setor 

empresarial brasileiro no que tange aos aspectos da sustentabilidade nas empresas 

(MARCOVITCH; PINSKY, 2020). 

Durante as últimas décadas, outras propostas conceituais também foram apresentadas. 

Sachs (1993), por exemplo, trouxe como perspectiva o conceito de sustentabilidade, distribuído 

em múltiplas dimensões, assim como proposto no Triple Bottom Line. Na sua perspectiva, os 

pilares devem ser equilibrados e seu desenvolvimento é alcançado com a realização de ações 

que abranjam todas essas frentes.  

Esse modelo apresentado por Sachs (1993) propõe cinco dimensões de sustentabilidade: 

• Sustentabilidade ecológica: aqui, como principal característica está a compreensão 

e o respeito sobre os aspectos ambientais. Como proposta, envolve a redução dos 

impactos negativos ao ecossistema por meio da substituição por recursos renováveis 

e estímulo à reciclagem, também envolve o incentivo a pesquisas de tecnologias 

limpas e à definição de políticas de proteção ambiental. 

• Sustentabilidade social: consiste na distribuição de renda entre os indivíduos, com 

melhoria nas condições de vida da sociedade, contemplando sua satisfação material 

e não material. 

• Sustentabilidade econômica: refere-se à gestão eficiente dos recursos, de forma a 

não contemplar exclusivamente a lucratividade da empresa. O olhar sobre esta 

dimensão é mais amplo, por contemplar também os aspectos sociais. 

• Sustentabilidade espacial: nessa dimensão prevalece o olhar sobre uma melhor 

distribuição territorial dos indivíduos, são levados em consideração os 

assentamentos urbanos, a concentração excessiva de indivíduos nas regiões 

metropolitanas; e a destruição dos ecossistemas decorrente de processos 

desordenados. Também se aplica o uso de novas tecnologias e projetos de 



22 

agricultura regenerativa e agroflorestamento para proteção de reservas naturais e da 

biodiversidade.  

• Sustentabilidade cultural: contemplam-se os processos de mudanças que consideram 

o respeito aos aspectos culturais ecossistêmicos e locais e sua continuidade. 

Para o filósofo Amartya Sen (2000), desenvolvimento é o conjunto de liberdades reais 

dos indivíduos, tendo oportunidades e condições de fazer suas escolhas (ABELLA, 2010). 

Dessa forma, o modelo proposto por Sen procede da interação entre as dimensões social, 

econômica e ambiental, e sua estrutura está organizada contemplando: liberdades políticas, 

facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança 

protetora. Nesta ótica, os conceitos são apresentados da seguinte forma: 

• Facilidades econômicas: possibilita o uso dos recursos econômicos dentro de uma 

sociedade, visando ao consumo, à troca e/ou produção. 

• Oportunidades sociais: disposições sociais acessíveis em determinada sociedade, 

como educação e saúde. 

• Liberdades políticas: direitos abrangentes dispostos em uma democracia, sendo 

possível estabelecer liberdade de expressão política, possibilidade de escolher, 

fiscalizar e criticar governantes, diálogos públicos, entre outros. 

• Garantias de transparência: informações e notícias veiculadas a fim de coibir atos 

de corrupção e ações ilícitas. 

• Segurança protetora: uma rede de segurança social disponível na sociedade, para 

evitar que os indivíduos possam sofrer danos, como morte por falta de alimentos, 

dentre outras necessidades relacionadas à pobreza, redução de recursos para 

educação, saúde, políticas públicas, entre outros.   

Mesmo diante de críticas sobre a ambiguidade e imprecisão da definição de 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável e da falta de consenso quanto aos conceitos, é 

possível identificar concordâncias entre os autores citados, pois, de forma geral, expressam 

preocupação com as condições de vida das próximas gerações (VEIGA, 2010). 

Como já argumentado até aqui, nas últimas décadas, diversos estudos foram 

desenvolvidos buscando-se definir modelos para explicar o que seria sustentabilidade. 

Inclusive, a percepção da sociedade sobre as responsabilidades das empresas sobre as demandas 

socioambientais se ampliou, do foco em seus acionistas para um grupo mais amplo de partes 

interessadas da sociedade.  
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Em 2011, já se afirmava que havia cada vez mais organizações se revelando 

minimamente conscientes dos impactos dos seus negócios nas esferas sociais e ambientais e, 

consequentemente, avançavam na definição de estratégias rumo à sustentabilidade, pois isso 

seria essencial para a sua sobrevivência devido à alta competitividade (EWEJE, 2011). 

Como entendimento no campo organizacional, a sustentabilidade se refere a uma 

variedade de comportamentos organizacionais, desde conformidade legal até o engajamento 

das partes interessadas e estratégias transformadoras (KORDAB; RAUDELIŪNIENĖ; 

MEIDUTĖ-KAVALIAUSKIENĖ, 2020). Ela se apresenta como um território compartilhado 

pelos interesses das empresas e de seus diferentes públicos, sejam eles externo ou interno.  

Desde o início dos anos 2000, John Elkington (1999) também já sinalizava a existência 

de uma pressão social para que as organizações considerassem as amplas necessidades 

humanas. 

Ainda no início dos anos 2010, Freitas et al. (2012), em seu estudo, apontaram dois 

discursos que justificavam a implementação de práticas nas organizações orientadas à 

sustentabilidade, o primeiro com relação às pressões externas advindas dos clientes, governos, 

entidades reguladoras e os próprios consumidores; e o segundo discurso contemplando as 

pressões internas, relacionadas à estrutura da organização, ao ambiente de trabalho e aos 

colaboradores.  

Sobre este último discurso, dirigido às pressões internas, o estudo demonstra que os 

desafios para as empresas se relacionam na tentativa de melhorar a qualidade de vida no 

trabalho, ampliar a eficiência dos processos, calcular e avaliar os resultados, promover um 

espaço para uma comunicação transparente, estabelecer relacionamentos a longo prazo com os 

stakeholders, garantir a inclusão e a diversidade social e manter os membros e a sociedade 

envolvidos com os programas que visam à sustentabilidade (FREITAS et al., 2012). 

Atualmente, tais declarações permanecem e desafiam as organizações na 

operacionalização desses compromissos. Estudos recentes apontam que as empresas estão 

passando por muita pressão hoje para encontrar novas práticas de sustentabilidade que 

incorporem esses fatores econômicos, sociais e ambientais (KORDAB; RAUDELIŪNIENĖ; 

MEIDUTĖ-KAVALIAUSKIENĖ, 2020). 

A despeito desse cenário de estímulo para que as companhias busquem por novos 

produtos, serviços, processos e modelos de negócios, em 2019, enquanto dois terços dos 

signatários do Pacto Global das Nações Unidas confirmaram seu compromisso com a 

sustentabilidade como Chief Executive Officer (CEO), responsável máximo pela gestão 
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administrativa de uma organização, apenas metade afirmou ter implementado práticas de 

sustentabilidade em suas operações (PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 2021).  

Vale ressaltar que o Pacto Global das Nações Unidas é uma organização reconhecida 

mundialmente, que se autoproclama "a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do 

mundo" (PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012). 

Nesse aspecto, resgatando a perspectiva de Bebbington e Unerman (2018), que 

defendem a atuação integrada entre os setores para o cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, o Pacto Global das Nações Unidas também observa que ao se 

comprometer com a sustentabilidade, as empresas podem assumir a responsabilidade 

compartilhada para alcançar um mundo melhor (BANSAL; SONG, 2017). 

Considerada de forma incondicional, a sustentabilidade desafia as organizações ao 

questionar sua própria existência, a distribuição da riqueza gerada, a lógica do incentivo ao 

consumo, suas relações com o em torno, sua forma de lidar com os colaboradores. Mas o que 

se observa não é necessariamente uma mudança radical no comportamento das empresas, que 

tendem a uma resposta mais reativa e adaptativa do que proativa e de mudança na sua razão de 

ser (SPRINGETT, 2005). Todavia, um conjunto de iniciativas vem sendo retratado nos 

relatórios de sustentabilidade, que servem de baliza para avaliar ações orientadas à 

sustentabilidade, incluindo àquelas dirigidas à capacitação e educação.  

Na próxima seção, apresenta-se um panorama sobre o papel dos Relatórios de 

Sustentabilidade e sua aderência nas organizações, ao longo dos últimos anos. 
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3 O PAPEL DOS RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES   

Desde meados da década de 1990, cada vez mais organizações começaram a relatar seus 

impactos econômicos, sociais e ambientais para indicar uma maior transparência sobre seu 

desempenho nas três dimensões e, portanto, suas contribuições para um desenvolvimento 

sustentável (HERZIG; SCHALTEGGER, 2006; ALHADDI et al., 2015; KPMG, 2017). Nesse 

sentido, nas últimas duas décadas, os relatórios de sustentabilidade têm ganhado cada vez mais 

a atenção dos gestores e, consequentemente, dos acadêmicos (BERNIAK-WOZNY; 

KWASEK, 2020).  

Os gerentes costumavam ver os relatórios de sustentabilidade como irrelevantes e 

focavam principalmente em seu apelo visual (PODDAR; NARULA, 2018). Atualmente, os 

relatórios de sustentabilidade se posicionam como o principal elo entre a estratégia de uma 

organização e seu compromisso com uma economia global sustentável, com o objetivo de 

ajudar as organizações a medir, compreender e comunicar seu desempenho econômico, 

ambiental e social (ZRNIĆ; STARČEVIĆ; CRNKOVIĆ, 2020). 

A popularidade de tais relatórios é corroborada pelo desenvolvimento de uma série de 

ferramentas nas últimas décadas - Global Reporting Initiative (GRI), AA1000 e Carbon 

Disclosure Project (CDP), entre outros (SIEW, 2015). Essas ferramentas, de uma maneira geral 

chamadas de relatórios de sustentabilidade corporativa, são importantes devido ao seu uso na 

informação do progresso das empresas em relação ao cumprimento dos objetivos de 

sustentabilidade. 

Em 2017, por exemplo, mais de 90% das G250, as maiores empresas do mundo, 

publicaram um relatório de sustentabilidade e implementaram relatórios de sustentabilidade 

como parte regular de seus procedimentos de divulgação voluntária (KPMG, 2017). Já em 2020, 

conforme o estudo Global Impact at Scale: Corporate Action on ESG Issues and Social 

Investments, cerca de 72% das companhias aumentaram a quantidade de relatórios de 

sustentabilidade quando comparado ao total de 2019 (SDGFUNDERS, 2020).  

Vários benefícios internos e externos são associados aos relatórios de sustentabilidade. 

Dentre os benefícios internos estão a contribuição para que a organização tenha mais clareza 

dos riscos e oportunidades e a visão integrada do desempenho financeiro e não financeiro. 

Quanto aos benefícios externos, a visão dos riscos e potencial de mitigação do impacto 

negativo, melhoria da imagem da marca, dentre outros (MAHARAJ; HERREMANS, 2008; 

ADAMS; MUIR, HOQUE, 2014).  
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Ao longo desses anos, o processo de evolução deste documento resultou numa evolução 

conceitual e, à vista disso, atualmente, não há uma definição única que norteie esse produto. 

Siew (2015) argumenta que o relatório de sustentabilidade é conhecido sob vários sinônimos - 

relatórios de responsabilidade social corporativa (RSC), relatórios de desenvolvimento 

sustentável, relatórios de resultados triplos (TBL), relatórios não financeiros e ambientais, 

sociais e relatórios de governança (ESG).  

Calabrese et al. (2017), por sua vez, definem o relatório de sustentabilidade como a 

prática de medir, divulgar e prestar contas às partes interessadas internas e externas sobre a 

capacidade da empresa de atingir metas de desenvolvimento sustentável e gerenciar impactos 

na sociedade. De forma geral e prática, ele pode ser visto como a divulgação externa de 

informações que são coletadas com a ajuda do sistema de contabilidade de sustentabilidade de 

uma organização (TRAXLER; SCHRACK; GREILING, 2020) e oferecer suporte às 

necessidades de informações internas e medição de desempenho. Pode, também, contribuir para 

os processos de tomada de decisão das organizações e ajudar a melhorar o desempenho da 

sustentabilidade corporativa (MAAS; SCHALTEGGER; CRUTZEN, 2016). Para Herzig e 

Schaltegger (2006), os relatórios de sustentabilidade são necessários para substanciar 

informações sobre a situação real da organização e o progresso em direção à sustentabilidade 

corporativa, pois caso contrário, a informação tende a ser considerada bastante superficial. 

Os relatórios de sustentabilidade são mais bem avaliados por meio de ferramentas de 

benchmarking desenvolvidas com base em sua abrangência e composição, o que permite a 

comparação de uma mesma empresa a partir das publicações realizadas ao longo dos anos, ou 

mesmo a comparação entre empresas do mesmo setor e de diferentes setores (LOBER et al., 

1997; PORTER et al., 2006; CHEN; FELDMANN, 2014). Isso é possível a partir da existência 

de referências que recomendam a composição de cada formato. A partir dessas referências, as 

empresas escolhem como compor seus relatórios de sustentabilidade e a forma de apresentá-

los.  

Ainda assim, dentre as diferentes referências e padrões existentes, as diretrizes para 

Relatórios de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative - GRI são as mais usadas por 

muitas organizações em todo o mundo. Além de contribuir para as organizações, a GRI é 

utilizada como fonte para trabalhos acadêmicos sobre os negócios, por fornecer acesso a dados 

públicos e de fácil identificação (STOCKER; TONTINI; SARTURI, 2020). 

A Global Reporting Initiative é uma organização internacional independente de padrões 

que ajudam empresas, governos e outras organizações a entender e comunicar seus impactos 

em questões como mudança climática, direitos humanos e corrupção frente ao seu 
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posicionamento estratégico e gestão da organização. Caracteriza-se por ser uma organização 

internacional independente, que busca mostrar o impacto das empresas nos problemas de 

sustentabilidade. Assim, desde 2000, publica normas para direcionar esses relatórios (GRI, 

2021).  

O primeiro conjunto de diretrizes GRI foi lançado em 1997 (PODDAR; NARULA, 

2018). No ano 2000, a organização publicou as primeiras normas para o direcionamento dos 

relatórios, denominada como G1 (STOCKER; TONTINI; SARTURI, 2020). Com o passar dos 

anos, essas diretrizes foram atualizadas, a saber: versão G2, no ano de 2002; versão G3, no ano 

de 2006; em 2011, com a versão G3.1; e em 2013, a diretriz chamada G4. 

Mais recentemente, em 1º de julho de 2018, entrou em vigor a versão GRI Standard, 

substituindo a versão G4. As Normas GRI Standard propõem distinções mais claras entre o que 

é requisito, recomendação e orientação para se declarar de acordo com as opções de formatos 

aderentes. Essas diretrizes, de forma geral, asseguram a orientação às organizações quanto ao 

conteúdo, formato, princípios, requisitos para o relato, a fim de que estes documentos sejam 

aprimorados a cada versão publicação (GRI, 2021). 

A disponibilidade e acessibilidade dessas versões e estruturas encorajam as empresas, 

tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, a iniciar o processo de relatório 

(PODDAR; NARULA, 2018). De acordo com a Hauska (2019), 74% das G250, ou seja, as 

maiores empresas do mundo, relatam suas iniciativas usando seus padrões.  

A organização que escolhe adotar as Normas específicas da GRI para o relato deve 

seguir uma estrutura de informações organizadas em três séries, compostas por 200 tópicos 

econômicos, 300 tópicos ambientais e 400 tópicos sociais. Para que o relato esteja em 

conformidade com os requisitos, as Normas oferecem duas opções para elaboração de um 

relatório: Essencial ou Abrangente, a depender da profundidade dos conteúdos incluídos no 

relatório (GRI, 2020). 

A opção Essencial contempla o mínimo de informações necessárias para que seja 

possível entender a natureza da organização, os tópicos materiais e impactos causados por eles, 

inclusive como estes são geridos. Já a ação Abrangente, além das informações da opção 

Essencial, envolve a divulgação de informações adicionais sobre estratégia, ética, integridade e 

governança. Devem ser relatados todos os conteúdos específicos para cada tópico material 

coberto pela GRI Standards (GRI, 2020). 

Para a definição dos temas que devem ser priorizados para o relato, a organização deve 

aplicar a chamada materialidade, conforme orienta a Norma GRI. Materialidade é o princípio 

que determina quais tópicos relevantes são suficientemente importantes para que seu relato seja 
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essencial. Segundo o mesmo documento, nem todos os tópicos materiais têm a mesma 

importância e a ênfase do relatório deve refletir sua prioridade relativa (GRI, 2016). 

Dentre os tópicos essenciais, exigidos na série social da Norma, está o capítulo de 

Capacitação e Educação, classificado pelo código GRI 404. De acordo com a GRI, o escopo de 

informações proposto neste capítulo pode ser usado por uma organização de qualquer porte, 

tipo, setor ou localização geográfica que deseja relatar seus impactos relacionados a este tema 

(GRI, 2020).  

Existem três níveis de informações requeridas, como pode ser visto a seguir:  

• Requisitos: são instruções obrigatórias, indicadas pela palavra “deverá”. Os 

requisitos são informações que devem ser apresentadas pela organização, dentro do 

contexto de recomendações e orientações.  

• Recomendações: envolvem um conjunto de ações específicas incentivadas à 

organização para o relato, mas não requerida. No texto, as expressões “recomenda-

se que” ou “é recomendada(o) a” indicam uma recomendação. 

• Orientações: essas seções incluem informações sobre relevância, explicações e 

exemplos para ajudar as organizações a entender melhor os requisitos. 

Apesar da crescente conscientização e interesse das empresas sobre o comportamento 

empresarial orientado à sustentabilidade (BAUMGARTNER; WINTER, 2014) e mesmo dada 

a extensa pesquisa sobre relatórios de sustentabilidade e a influência do GRI, poucos estudos 

abordam se as práticas de relatar influenciam as práticas organizacionais dentro das corporações 

(CRISÓSTOMO; FORTE; PRUDÊNCIO, 2020).  

Conforme Boiral e Heras-Saizarbitoria (2020), pouco se sabe sobre a jornada de tais 

padrões dentro das organizações e sua influência concreta no avanço das práticas 

organizacionais. Para conduzir esta análise, este estudo se valeu das bases teóricas da teoria da 

Aprendizagem Social para Sustentabilidade, necessárias para uma mudança profunda de 

mentalidade, como requer a sustentabilidade. 

Com isso, a partir dos principais conceitos e discussões sobre sustentabilidade, bem 

como o papel dos Relatórios de Sustentabilidade na incorporação e práticas orientadas à 

sustentabilidade nas organizações, a próxima seção deste estudo aborda, então, essas bases 

teóricas que serviram de base para as análises empreendidas nesta dissertação.  
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4 APRENDIZAGEM SOCIAL E REFLEXÃO CRÍTICA ORIENTADA À 

SUSTENTABILIDADE 

Nesta seção, apresenta-se um panorama sobre as discussões em torno da aprendizagem 

orientada à sustentabilidade, destacando-se a importância dessa abordagem estar inserida no 

contexto sobre a reflexão crítica nas organizações.  

A evolução da sustentabilidade empresarial tem sido cada vez mais associada a 

processos de aprendizagem organizacional (FORTIS et al., 2018) e, nesse sentido, teorias de 

aprendizagem têm sido utilizadas para explicar os processos de mudança relacionados à 

sustentabilidade nas empresas (BIANCHI et al., 2021). Historicamente, a aprendizagem 

organizacional foi concebida como um meio para alcançar mudanças estratégicas. Ao focar nos 

membros da organização como catalisadores da mudança, a aprendizagem é descrita como um 

processo de mudança orientado pela experiência na base de conhecimento organizacional 

(BIANCHI et al., 2021). 

Nas discussões sobre as lacunas existentes para a prática orientada à sustentabilidade, 

os aspectos da educação e da aprendizagem têm sido considerados como centrais (LE ROUX; 

PRETORIUS, 2016). As pesquisas sobre sustentabilidade têm enfatizado a educação e a 

aprendizagem como determinantes para o seu desenvolvimento, especialmente no que se refere 

à mudança paradigmática dos praticantes organizacionais e à necessidade de um novo patamar 

de educação e de aprendizagem (WALS, 2011; WALS; BENAVOT, 2017). Desta forma, 

teorias e estudos sobre aprendizagem podem ser analisados de diferentes maneiras e 

perspectivas (PRUGSAMATZ, 2010). 

Neste estudo, adotou-se o paradigma do construtivismo social. Nele, “o ponto central 

de aprendizagem está nas relações sociais e não somente na mente das pessoas, ou seja, o 

conhecimento e a realidade são construídos socialmente” (D’ANGELO; BRUNSTEIN; 

TELLES, 2021).  

Ainda nesse mesmo estudo, D’Angelo, Brunstein e Telles (2021) já indicavam a 

proeminência da teoria da aprendizagem social como uma abordagem de pesquisa crítica para 

estudar a gestão de ecossistemas, mudanças climáticas e governança. Outros estudos que 

consideram a aprendizagem para sustentabilidade dentro de uma perspectiva social, também 

foram desenvolvidos ao longo da última década (LANKESTER, 2013; BRUNSTEIN; 

RODRIGUES, 2014; VASCONCELOS; MELLO, 2020).  

Segundo Kilvington (2010), a aprendizagem social emergiu como uma abordagem 

híbrida para resolver problemas sociais e ambientais complexos. O autor afirma que não existe 
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uma definição para a aprendizagem social, porém muitas descrições consideram a importância 

do diálogo entre grupos para melhor compreender os variados aspectos e desenvolver processos 

e ações coletivas e reflexão ao longo do tempo (KILVINGTON, 2010). 

Amaral e Brunstein (2017) argumentam que a aprendizagem social se trata de uma 

perspectiva sociológica, a qual sugere que a aprendizagem se integra às relações cotidianas dos 

indivíduos quando eles participam de uma sociedade, aprendendo na coletividade. Assim, o 

indivíduo é considerado elemento central da aprendizagem, e suas capacidades cognitivas 

individuais, bem como o contexto social, determinam os processos de aprendizagem. Nesse 

sentido, a interação mútua entre indivíduo, grupo e contexto são de grande importância para a 

ocorrência de mudanças. 

A lente teórica base deste estudo é a da Aprendizagem Social para Sustentabilidade 

(ASpS). Isso significa que na operacionalização deste estudo, os relatórios de sustentabilidade 

das organizações são analisados considerando-se os elementos de aprendizagem social. Tem-

se em conta, sobretudo, as experiências e percepções de profissionais envolvidos na concepção 

de Relatórios de Sustentabilidade e iniciativas de Capacitação e Educação nas organizações, 

por exemplo, os gestores e especialistas das áreas de Sustentabilidade. 

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

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

corporativas de sustentabilidade podem ser alcançadas pelas organizações (LINNENLUECKE; 

GRIFFITHS, 2010). Isso reforça a importância aos estudos sobre aprendizagem orientada para 

sustentabilidade nas organizações.  

A literatura existente sobre a aprendizagem social não apresenta conclusão específica e 

uma compreensão comum em torno do conceito de aprendizagem social para sustentabilidade 

(GARMENDIA; STAGL, 2010). Como já mencionado, a aprendizagem social surgiu como 

uma abordagem híbrida para resolver problemas socioambientais complexos. Tal abordagem 

marca uma situação diferente para as organizações, cujo foco não é apenas contribuir para a 

solução desses desafios, mas também converter essas crises em oportunidades para gerar 

produtos e serviços mais sustentáveis. 

Para Fernandez-Gimenez, Ballard e Sturtevant (2008), a essência da aprendizagem é 

uma ação consciente de autorreflexão coletiva e ocorre na interação entre indivíduos inseridos 

em um contexto social, cultural e particular. Garmendia e Stagl (2010), por sua vez, 

argumentam que a ASpS envolve um processo de aprendizagem que acontece entre diferentes 

elementos, em níveis diferentes e vai além da aquisição de novos conhecimentos pelos 

indivíduos. Em ambas as perspectivas, a aprendizagem social é entendida como um processo 



31 

contínuo de ressignificação e reinterpretação de conceitos e informações (D’ANGELO; 

BRUNSTEIN; TELLES, 2021). 

Wals (2011) afirma que a ASpS implica que os participantes aceitem a diversidade de 

interesses, opiniões, argumentos e conhecimentos do ambiente profissional, e que 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.  

Na visão de Wals (2011), 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 disponíveis para essas demandas. A justificativa está no fato de que a 

mudança baseada na aprendizagem para a sustentabilidade, vista por Wals (2011) como um 

processo de motivação e de envolvimento das pessoas na criação de um futuro mais sustentável, 

prevê um ambiente de trabalho capaz de conceber novas soluções. 

O mecanismo central de ASpS é a reflexão, o monitoramento e a avaliação (PROJECT 

REPORT, 2011). Ou seja, abordar problemas sociais e ambientais complexos envolve reflexão 

sobre o que se sabe a respeito do sistema problemático e das implicações decorrentes para a 

ação. O monitoramento, nesse sentido, tem o papel de acompanhar o que está acontecendo e a 

avaliação, por fim, comparar a situação com os objetivos e resultados desejados (MOSTERT et 

al., 2007).  

No que tange à prática reflexiva e sua importância no ambiente profissional, diferentes 

áreas de conhecimento já debateram a questão (VINCE; REYNOLDS, 2009; COTTER, 2014). 

Segundo Vince e Reynolds (2009), a prática reflexiva é definida como a habilidade de refletir 

sobre a ação praticada, a fim de estar em um processo de aprendizagem contínua. Ou seja, o ato 

de pensar e refletir sobre o que se faz está fortemente relacionado ao conceito de aprendizagem 

em meio à 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. 

Mezirow (1991) explica que a reflexão pode ocorrer de três maneiras: a primeira 

consiste na reflexão sobre o conteúdo, isto é, a reflexão sobre o que o indivíduo percebe, pensa, 

sente e age; a segunda forma de reflexão diz respeito ao processo, isto é, sobre como o indivíduo 

desempenha as funções de percepção; e a terceira e última forma é sobre as premissas, quando, 

então, o indivíduo desenvolve uma consciência do porquê percebe as coisas como são 

percebidas. 

Ainda segundo Mezirow (1991), quando se reflete sobre o conteúdo (reflexão de 

conteúdo) de uma situação, buscam-se estratégias e procedimentos para resolvê-lo (reflexão do 
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processo), com o objetivo de encontrar convergências e diferenças entre o que se está 

experenciando naquele momento e uma aprendizagem prévia. Porém, quando se passa a 

questionar o porquê de pensar em uma situação específica ou a se preocupar com ela, trata-se 

de uma reflexão sobre as premissas. Nesse estágio, passa-se a analisar e avaliar o conteúdo, os 

processos e as normas, o senso comum, as crenças e os paradigmas que se tem como certos. 

Em outras palavras, está sendo exercida uma reflexão sobre as premissas.  

Mesmo com o desenvolvimento de pesquisas acerca da aprendizagem para a 

sustentabilidade, ainda são poucos os trabalhos que buscam compreendê-la no ambiente de 

trabalho (COTTER, 2014; SOUZA; BRUNSTEIN, 2018). 

Para Brunnquell e Brunstein (2018), a literatura mostra que existe uma dificuldade 

muito grande em incorporar a reflexão crítica na educação gerencial, seja no ambiente 

educacional, seja no ambiente organizacional. A aplicação da ideia de reflexão crítica no 

ambiente de trabalho, conforme Rigg e Trehan (2008), é ainda mais complexa devido às 

relações de poder entre os múltiplos atores do contexto. Isso é especialmente revelado na tensão 

a respeito de como os membros de uma organização se veem quando pensam criticamente. 

O fato de que a reflexão crítica leva ao questionamento da condição posta e permite ao 

indivíduo considerar outras possibilidades e perspectivas, pode ser o ponto de desconforto 

dentro do ambiente profissional, no qual o conservadorismo vem mais facilmente do que a 

mudança (COTTER, 2014). A reflexão crítica, nesse contexto, pode estimular o 

questionamento de valores, crenças e pressupostos organizacionais e desafiar as estruturas e 

práticas existentes. 

Paula e Rodrigues (2006) esclarecem que ainda prevalece a ideia de que as organizações 

são necessárias, naturais, racionais e autônomas, e não fruto de um complexo sócio-histórico. 

Prevalece a visão de que os interesses são universais e que não há interesses conflitantes.  

Diante dos desafios que a sustentabilidade traz para a sociedade, como os dilemas e as 

escolhas relacionados a valores, tomadas de decisão, comportamentos éticos, entre outros, 

pensar na aprendizagem somente em uma perspectiva cognitiva é restringir o debate existente. 

Dessa forma, neste estudo, a aprendizagem no contexto da sustentabilidade implica em centrar 

nos saberes construídos com pessoas e a partir de espaços reflexivos (COTTER, 2014).  

Por todos esses aspectos, os elementos da aprendizagem que fazem parte do processo 

de ASpS não são simples de atingir. Trata-se de uma aprendizagem que desafia crenças e 

hábitos de indivíduos e organizações, mesmo que haja um reconhecimento crescente e, às vezes, 

poderoso da necessidade de mudança (PAULA; RODRIGUES, 2006). 
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A ASpS fundamenta-se em uma prática baseada na experiência (PROJECT REPORT, 

2011). Este processo contempla um ciclo de eventos que permite aos indivíduos trabalharem 

juntos para aprender e gerar 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. 

Por conseguinte, existem três fatores que requerem atenção ao sinalizar formas de 

responder a problemas complexos, tanto sociais quanto ambientais (PROJECT REPORT, 

2011), a saber: a) como as oportunidades para interação entre as partes interessadas serão 

concebidas e tratadas; b) como as diversas formas de dados e informações serão coletadas, 

interpretadas, compartilhadas e acessadas; e c) 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): 

1. Participação em grupo e elementos de interação que permitam reunir as partes 

interessadas para expressar suas opiniões. 

2. Elementos de pensamentos, ou seja, formas de entender o sistema, desenvolvendo 

as parcerias e a colaboração para trabalharem em conjunto. 

3. 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 dos eventos, componente do processo e a 

forma como os participantes são envolvidos. 

4. Elementos sociais e institucionais: formas de tomar decisões e ações de 

planejamento, promovendo a diversidade de contribuições dos diferentes públicos 

que compreendem a situação do problema e identifiquem o papel a ser 

desempenhado na abordagem. 

5. Reflexão, avaliação e monitoramento: formas de rastrear o progresso e desenvolver 

a prática da aprendizagem. 

Particularmente, para estratégias complexas de resolução de problemas, as plataformas 

colaborativas podem ser virtuais ou baseadas em redes, com práticas interinstitucionais ou 

setoriais (WALS, 2011). Neste contexto, deve-se atentar também às necessidades impostas pelo 
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atual cenário pandêmico, em que as atividades têm sido desenvolvidas majoritariamente a 

distância e virtualmente. 

A partir dessa lente teórica, os relatórios de sustentabilidade e as experiências e 

percepções de atores envolvidos na construção de documentos como estes foram analisados, 

tendo-se em vista a discussão dos fatores impeditivos e as potencialidades de avanços no 

processo de aprendizagem social para sustentabilidade nas organizações.  

Desta feita, na próxima seção, descrevem-se os procedimentos metodológicos que 

guiaram esta pesquisa.  
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

5.1 ABORDAGEM E ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

Para responder às questões de pesquisa, optou-se por utilizar uma abordagem qualitativa 

de natureza interpretativista. A perspectiva interpretativa pressupõe que a realidade é 

intersubjetiva, composta de múltiplos significados subjetivos criados pelos atores sociais no 

contexto em que atuam (GEPHART, 2004).   

Abordagens qualitativas de pesquisa são especialmente recomendadas quando se quer 

compreender profundamente processos e experiências, dada a sua ênfase nas qualidades das 

entidades, das relações e dos atores sociais que circundam os fenômenos (GEPHART, 2004). 

Assim sendo, neste estudo buscou-se compreender os significados atribuídos pelos 

profissionais que atuam na área de sustentabilidade sobre o fenômeno analisado. Destaca-se o 

sentido das práticas que se revelam nos relatórios de sustentabilidade publicados entre 2016 e 

2021, pelas organizações objeto de estudo. Por fim, visa-se entender os significados que 

permeiam os atores, profissionais da área atuantes na confecção de relatórios de 

sustentabilidade, no que se refere aos itens de capacitação e educação dos colaboradores em 

direção à sustentabilidade. 

Entre os tipos de pesquisa qualitativa, Merriam (2002) apresenta o estudo qualitativo 

interpretativo básico, referindo-se às análises em que o pesquisador busca compreender como 

os participantes constroem o significado de um determinado fenômeno. Segundo a autora, esse 

tipo de pesquisa percorre pelos pressupostos da pesquisa qualitativa, sem demandar uma 

estratégia de pesquisa específica.  

Para Godoy (2006), em estudos dessa natureza, os dados podem ser obtidos por meio 

de análise documental, entrevistas ou mesmo a partir da observação. Ainda nesse sentido, 

Merriam (2002) incentiva que os pesquisadores, quando possível, integrem mais de um método 

de coleta de dados, a fim de aumentar a confiabilidade das informações e os resultados obtidos.  

Este estudo foi operacionalizado por duas fontes principais de obtenção de dados: 

análise documental e entrevistas semiestruturadas, individual e coletiva. A pesquisa documental 

consiste na análise de materiais de natureza diversa, como textos, imagens e materiais sonoros, 

que ainda não receberam tratamento analítico ou que possam ser reexaminados, buscando novas 

interpretações (GODOY, 1995). Os documentos utilizados para a análise podem ser escritos, 

visuais ou, mesmo, orais (MERRIAM, 2002). 
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A pesquisa documental deste estudo corresponde à primeira fase da pesquisa e foi 

conduzida para a análise da Norma GRI e de relatórios de sustentabilidade, publicados entre os 

anos de 2016 e 2021, de cinco empresas multinacionais, reconhecidas internacionalmente por 

seu desempenho em sustentabilidade. Foram considerados os conteúdos apresentados no 

capítulo de Capacitação e Educação desses relatórios. 

A segunda fase da pesquisa foi conduzida a partir de entrevistas semiestruturadas. Uma 

entrevista foi individual e duas entrevistas foram coletivas, nos moldes de grupos focais. A 

entrevista individual foi conduzida com uma especialista em relatórios de sustentabilidade e 

representante da organização Global Reporting Initiative (GRI), entidade responsável pela 

Norma que padroniza a elaboração de relatórios de sustentabilidade. O objetivo da entrevista 

foi aprofundar aspectos presentes na Norma GRI, a partir das experiências e pontos de vista da 

especialista. 

A escolha pela entrevista semiestruturada foi considerada adequada por admitir a 

abordagem dos relatos das pessoas por meio de questões abertas e, ao mesmo tempo, oferecer 

elementos norteadores do foco de estudo (GODOY, 2006). O roteiro de entrevista foi concebido 

a partir dos objetivos geral e específicos do trabalho, bem como o roteiro de questões (FLORES, 

1994).  

Os grupos focais foram realizados com os profissionais atuantes na área de 

sustentabilidade, a fim de analisar os processos de aprendizagem social para sustentabilidade 

presentes nas narrativas dos profissionais dessa área nas organizações objeto de estudo. 

O primeiro grupo focal foi conduzido como teste para verificar possíveis adequações ao 

roteiro (FREITAS; OLIVEIRA, 2015), já o segundo grupo, efetivamente, para fins de análise 

das narrativas.  

As entrevistas coletivas, nos moldes de grupo focal (GF), são um tipo de entrevista em 

profundidade, realizada em grupo, cujo objetivo é analisar a interação dentro do grupo 

(FREITAS; OLIVEIRA, 2015). O procedimento é recomendado para orientar e dar referencial 

à investigação, gerar insights baseados na percepção dos participantes quando debatem sobre 

tema, um procedimento, uma experiência, o que vivenciaram, no caso, com relação à promoção 

da educação e capacitação orientada à sustentabilidade e a confecção deste tema nos relatórios. 

Seu uso é particularmente apropriado quando o objetivo é compreender como as pessoas 

consideram uma experiência, uma ideia ou um evento. 

A aplicação do GF, neste caso, permite construir dados em curto espaço de tempo e em 

quantidade adequada. Ele propicia riqueza e flexibilidade na coleta de dados, em geral, não 
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disponíveis quando se aplica um instrumento individualmente, além do ganho em 

espontaneidade pela interação entre os participantes (FREITAS; OLIVEIRA, 2015).  

Para o desenvolvimento desta fase, foram consideradas três etapas fundamentais, a 

saber: a) planejamento; b) condução das entrevistas; e c) análise dos dados. O planejamento 

contemplou o objetivo do estudo, além de desenvolvimento do plano que guiou o restante do 

processo da pesquisa, incluindo a elaboração das questões e a seleção dos participantes. Após 

a condução dos GF que consiste propriamente nas reuniões com os grupos, foi realizada a etapa 

de análise. Esta última consistiu nas transcrições, no tratamento dos dados e respectiva análise. 

É recomendável que o grupo tenha tamanho médio, isto é, seja constituído por cinco a 

dez pessoas (FREITAS; OLIVEIRA, 2015). Assim, em cada grupo focal, participaram cinco 

profissionais da área de sustentabilidade. Para o grupo focal, realizado após o pré-teste, 

participaram cinco profissionais da área de sustentabilidade de cada uma das cinco organizações 

objetos de estudo. Sobre o perfil dos participantes, todos registram experiência na produção de 

relatórios de sustentabilidade e práticas de capacitação para sustentabilidade nas empresas 

analisadas. 

Os grupos focais, como um método qualitativo de coleta de dados, têm sido 

tradicionalmente implementados em uma configuração presencial. Devido ao contexto 

pandêmico, para este estudo, o encontro foi realizado via plataforma on-line (Teams Microsoft), 

com gravação, com duração de 2 horas. Hinkes (2021) explica que esse método pode ser 

aplicado em diferentes contextos de pesquisa, por ser conveniente e permitir a discussão de 

temas sensíveis com participantes heterogêneos e geograficamente dispersos. 

Apesar da conveniência, o método on-line não é indicado para avaliar os conhecimentos 

ou atitudes prévias dos participantes, pois o moderador dificilmente pode impedir que eles 

procurem informações na internet durante a discussão (HINKES, 2021). Como para este estudo 

buscou-se compreender os significados atribuídos pelos atores corporativos ao fenômeno 

analisado, bem como destacar o sentido das práticas adotadas que se revelam nos documentos 

aprese, a aplicação se mostrou adequada. 

Todos os participantes foram orientados a assinar um termo de consentimento em 

participar da entrevista. Para validação da estrutura proposta, foi realizado um pré-teste em sua 

versão preliminar com profissionais de cinco empresas que possuem relatórios de 

sustentabilidade publicados, mas não elegíveis ao critério de reconhecimento nacional ou 

internacional, já estabelecido neste estudo. O pré-teste contribuiu para o melhor desempenho 

da pesquisa, tanto em eficiência quanto no cumprimento de seu objetivo. 
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No Quadro 1, a seguir, é apresentada a relação dos participantes do segundo grupo focal, 

efetivo para análise: 

Quadro 1 – Relação dos participantes dos grupos focais 

Código 

Entrevistado 
Empresa Categoria Idade Gênero 

Formação  

Acadêmica 

S1 E1 Gestor de Sustentabilidade 1 29 Feminino Engenharia Ambiental 

S2 E2 Gestor de Sustentabilidade 2 39 Feminino Assistência Social 

S3 E3 Gestor de Sustentabilidade 3 34 Feminino Engenharia Ambiental 

S4 E4 Gestor de Sustentabilidade 4 30 Feminino Engenharia Ambiental 

S5 E5 Gestor de Sustentabilidade 5 30 Masculino Engenharia Ambiental 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O roteiro dos grupos focais abrangeu os seguintes itens: a) forma como compreendem a 

função e o papel do relatório de sustentabilidade; b) pontos de vista sobre o processo de 

construção do documento; c) sentido e forma com que tomam as iniciativas de aprendizagem; 

e) avanços, desafios, barreiras e oportunidades.  

Os dados produzidos pelas entrevistas em grupo foram transcritos, sucedidos das 

anotações e reflexões do moderador a partir da observação dos dados não verbais durante o GF, 

por exemplo, gestos, expressões faciais, corporais etc. 

A junção dos dados documentais, das entrevistas e das observações feitas por ocasião 

do GF serviram de insumos para a etapa de análise e inferências a serem realizadas. 

No Quadro 2, são apresentados os elementos que compõem a abordagem e construção 

de dados para a pesquisa. 

Quadro 2 – Elementos que compõem a abordagem e construção de dados para a pesquisa 

Fases da  

pesquisa 

Construção dos 

dados 

Objetos Objetivos  

específicos 

Fase 1 Análise Documental Norma GRI Apreender o sentido 

que capacitação e 

educação têm 

assumido nesses 

documentos. 

Análise Documental Análise dos Relatórios de 

Sustentabilidade, 

publicados entre 2016 e 

2021, das cinco empresas 

objetos de estudo. 

Analisar os 

conteúdos dos 

relatórios de 

sustentabilidade de 

organizações 

multinacionais, 

referentes aos 

processos de 

capacitação e 

educação; 
Continua  
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Conclusão do Quadro 2 

Fases da  

pesquisa 

Construção dos 

dados 

Objetos Objetivos  

específicos 

   Apreender o sentido 

que capacitação e 

educação têm 

assumido nesses 

documentos. 

A partir dos 

conteúdos 

apresentados nos 

relatórios de 

sustentabilidade, 

avaliar os avanços, 

desafios, barreiras e 

oportunidades, 

considerando os 

elementos de 

aprendizagem social 

para sustentabilidade 

nas empresas objeto 

de estudo, nos 

últimos anos.  

Fase 2 Entrevista individual 

semiestruturada 

Especialista em relatórios 

de sustentabilidade e 

representantes da GRI  

Apreender o sentido 

que capacitação e 

educação têm 

assumido nesses 

documentos. 

Analisar os 

processos de reflexão 

crítica e de 

aprendizagem social 

para sustentabilidade 

presentes nas 

narrativas de 

especialistas e 

profissionais que 

atuam na área de 

sustentabilidade. 

Entrevista coletiva nos 

moldes de grupo focal 

Profissionais que atuam na 

área de sustentabilidade 

Analisar os 

processos de reflexão 

crítica e de 

aprendizagem social 

para sustentabilidade 

presentes nas 

narrativas de 

especialistas e 

profissionais que 

atuam na área de 

sustentabilidade. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.2 DA ANÁLISE DOS DADOS 

Para o tratamento dos dados, tanto sobre a fase de análise documental quanto do grupo 

focal, foi adotada a proposta de análise template de Nigel King (2004) que se utiliza da 

formação de uma lista de códigos (template) para a representação e organização de dados 

textuais. O procedimento de análise admite que seja realizada uma descrição aprofundada do 

fenômeno estudado, assim como, permite identificar padrões nos dados por meio de um 

processo de codificação. Esse processo de codificação, por sua vez, possibilita o alcance de 

informações que sejam relevantes para o objetivo do trabalho.  

Para a autora, de modo geral, a análise template “é uma técnica mais flexível com menos 

procedimentos especificados, permitindo que os pesquisadores correspondam às suas próprias 

exigências” (KING, 2004, p. 257).  

Nesse sentido, a análise de dados, com base na proposta de King (2004), passou por três 

etapas: a primeira etapa contemplou a redução dos dados, em que os textos das entrevistas e 

documentos foram lidos, identificando e separando elementos recorrentes como auxílio das 

ferramentas do Windows (Word e Excel). Nessa etapa foi possível identificar os códigos, 

organizados em diferentes níveis.  

Os códigos poderiam ser definidos a priori ou a posteriori, sendo passíveis de 

modificações, seja com acréscimo ou mesmo redução de novos códigos, conforme o 

pesquisador desenvolve a leitura e interpretação dos diálogos.  Para esta pesquisa, estabeleceu-

se os temas a priori, considerando os objetivos gerais e específicos do trabalho, bem como o 

roteiro de questões (FLORES, 1994). Os códigos e categorias foram revisados e modificados 

ao longo do processo de interpretação. Por fim, para a extração e verificação de resultados, 

buscou-se contextualizar e explicar os dados, bem como estabelecer conexões entre os códigos 

e as categorias. Vale ressaltar que a apresentação dos dados se deu a partir dos principais temas 

identificados, à luz do objetivo central do estudo. 

Para o desenvolvimento da análise, o template inicial foi dividido em dois blocos. O 

primeiro, chamado Bloco 1, apresentado na Figura 2, corresponde ao mapeamento das 

iniciativas de capacitação e educação identificadas nos relatórios de sustentabilidade, a partir 

da análise documental. O segundo, chamado Bloco 2, também, apresentado na figura 2, 

corresponde ao aprofundamento das experiências dos atores da organização envolvidos na 

concepção de Relatórios de Sustentabilidade e iniciativas de Capacitação e Educação. Para essa 

etapa recorreu-se ao grupo focal. 
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Cada bloco detém de um conjunto de códigos que foram enumerados. Tais códigos 

formaram as categorias de análise, conforme a figura 2, a seguir. 

Figura 2 – Templates de análise dos dados 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Tanto o template de análise como o processo de codificação e categorização sofreram 

poucas adaptações ao longo do processo de pesquisa, conforme o avanço da investigação no 

campo. Ao final, buscou-se triangular as informações. Para tanto, foi realizada uma análise 

comparativa entre os relatórios de sustentabilidade, triangulando as informações que constam 

nos documentos com a experiência de profissionais de sustentabilidade, o que permitiu 

considerar convergências, ambiguidades e eventuais divergências e complementaridades, 

tornando possível uma análise holística de toda a experiência em estudo.  

 

  

•Tipos de iniciativas e programas de capacitação e 
educação veiculados nos relatórios de 
sustentabilidade.

•Sentido de capacitação e educação assumido nos 
documentos.

•Avanços e omissões dos processos de relato nos 
últimos anos.

Bloco 1

Iniciativas de 
capacitação e educação 

apresentadas nos 
relatórios de 

sustentabilidade

•Forma como compreendem a função e o papel do 
relatório de seustentabilidade.

•Sentido do item capacitação e educação no 
documento.

•Percepções sobre as iniciativas de aprendizagem.

•Percepções sobre avanços, desafios, barreiras e 
oportunidades.

Bloco 2

Aprofundamento das 
experiências dos atores 

da organização 
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6 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

A seguir, apresentam-se os resultados da pesquisa, por meio das análises dos 

documentos, entrevista realizada com a especialista representante da Global Reporting 

Initiative (GRI) e do grupo focal conduzido com os profissionais que atuam nas áreas de 

sustentabilidade das empresas. 

A seção é dividida em três partes: a primeira apresenta a análise sobre as práticas de 

capacitação e educação que vêm sendo induzidas, a partir da análise da Norma GRI e da 

entrevista com a especialista em relatórios de sustentabilidade e representante da GRI no Brasil; 

a segunda corresponde à análise dos relatórios de sustentabilidade das cinco empresas objetos 

de estudo; e, por fim, na terceira parte é apresentada a análise das narrativas dos profissionais 

que atuam na área de sustentabilidade, apresentadas durante o grupo focal.  

6.1 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO: QUAIS PRÁTICAS ESTÃO SENDO INDUZIDAS 

Esta seção corresponde à análise das práticas induzidas pela GRI, especialmente sobre 

o tema Capacitação e Educação, a partir da análise documental da Norma GRI e entrevista 

realizada com a especialista em relatórios de sustentabilidade e representante da GRI no Brasil. 

A entrevistada está representada pela sigla R1, a fim de manter o seu anonimato. 

Presente na Norma GRI desde a sua origem, em 2002, o capítulo sobre Capacitação e 

Educação requer um escopo de informações e dados a serem relatados, de modo que seja 

devidamente atendido. Segundo a GRI, esse escopo de informações pode ser usado por uma 

organização de qualquer porte, tipo, setor ou localização geográfica que deseja relatar seus 

impactos relacionados a este tema (GRI, 2020).  

Para o processo de relato, a Norma GRI delimita os tipos de iniciativas aceitas para o 

conceito de capacitação. De acordo com a GRI (2020), capacitação refere-se a todos os tipos 

de formação profissional e treinamento; licença remunerada para estudos, fornecida pela 

organização; capacitações realizadas externamente e pagos, total ou parcialmente, pela 

organização; e capacitações em temas específicos. Em contrapartida, a Norma também 

estabelece o que não incluir como prática de capacitação, afirmando que a prática coaching por 

supervisores na organização não deve ser relatada como tal. 

Em relação aos indicadores que devem relatados, a Norma estabelece um conjunto 

mínimo de dados quantitativos e qualitativos a serem relatados pela organização. A seguir, no 

Quadro 3, são apresentadas as informações que devem ser relatadas. 
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Quadro 3 – Requisitos, recomendações e orientações para o tópico de Capacitação e Educação 

Conteúdo Requisitos Recomendações Orientações 

GRI 404-1 – Média de 

horas de capacitação 

por ano, por 

empregado. 

 

A organização relatora 

deve relatar as 

seguintes informações:  

a. Média de horas de 

capacitação realizada 

pelos empregados da 

organização durante o 

período coberto pelo 

relatório, discriminada 

por: i. gênero; ii. 

categoria funcional. 

Ao compilar as 

informações 

especificadas no 

Conteúdo 404-1, 

recomenda-se que a 

organização relatora:  

2.1.1 expresse os 

números de emprega-

dos como o número 

total de empregados ou 

equivalentes em tempo 

integral, bem como 

divulgue e aplique a 

abordagem de forma 

consistente no período 

coberto pelo relatório e 

entre períodos de relato; 

2.1.2 identifique o 

número total de 

empregados;  

2.1.3 baseie-se nas 

informações usadas 

para o Conteúdo 405-1 

da Norma GRI 405: 

Diversidade e 

Igualdade de 

Oportunidades para 

identificar o número 

total de empregados por 

categoria funcional. 

Este conteúdo fornece 

informações sobre a 

escala dos 

investimentos da 

organização em 

capacitação e até que 

ponto esse investimento 

é aplicado a todo o 

quadro de pessoal. 

  

 

GRI 404-2 Programas 

para o aperfeiçoamento 

de competências dos 

empregados e de 

assistência para 

transição de carreira.   

 

 

A organização relatora 

deve relatar as 

seguintes informações:  

Tipo e escopo de 

programas 

implementados e de 

assistência prestada 

para aperfeiçoar as 

competências dos 

empregados.  

 

 

 

Não há informações. Programas de capaci-

tação de empregados 

voltados para o aper-

feiçoamento de com-

petências podem in-

cluir: cursos internos de 

capacitação; apoio 

financeiro a cursos de 

capacitação; ou 

períodos sabáticos com 

retorno garantido ao 

emprego. 

Programas de assis-

tência para transição 

oferecidos a emprega-

dos que se aposentam 

ou que foram desliga-

dos podem incluir:  
Continua 
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Continuação do Quadro 3 

Conteúdo Requisitos Recomendações Orientações 

 Programas de 

assistência para 

transição de carreira 

oferecidos visando 

facilitar a 

empregabilidade 

continuada e a gestão 

de final de carreira 

devido a aposentadoria 

ou rescisão do contrato 

de trabalho. 

 planejamento de pré-

aposentadoria; recicla-

gem para os que 

pretendem continuar na 

companhia; verbas 

rescisórias, que podem 

levar em consideração a 

idade e o tempo de 

serviço do empregado; 

serviços de colocação 

no mercado de 

trabalho; assistência 

(ex.: capacitação, 

aconselhamento) na 

transição para uma vida 

sem trabalho. 

GRI 404-3 Percentual 

de empregados que 

recebem avaliações 

regulares de 

desempenho e de 

desenvolvimento de 

carreira 

 

A organização relatora 

deverá relatar as 

seguintes informações: 

a. Percentual do total de 

empregados, 

discriminados por 

gênero e categoria 

funcional, que 

receberam avaliação 

regular de desempenho 

e de desenvolvimento 

de carreira durante o 

período coberto pelo 

relatório. 

Ao compilar as 

informações 

especificadas no 

Conteúdo 404-3, 

recomenda-se que a 

organização relatora:  

2.2.1 use dados do 

Conteúdo 102-7 da 

Norma GRI 102:  

Conteúdos Gerais para 

identificar o número 

total de empregados;  

2.2.2 baseie-se nas 

informações contidas 

no Conteúdo 405-1 da 

Norma GRI 405:  

Diversidade e 

Igualdade de 

Oportunidades para 

identificar o número 

total de empregados por 

categoria funcional. 

Este conteúdo indica 

até que ponto uma 

organização avalia 

regularmente o 

desempenho dos 

empregados.  

 

Isso ajuda o 

desenvolvimento 

pessoal e individual dos 

empregados e contribui 

tanto para a gestão de 

competências como 

para o fortalecimento 

do capital humano da 

organização.  

 

Este conteúdo revela 

até que ponto esse 

sistema é aplicado em 

toda a organização e se 

há desigualdades no 

acesso a essas 

oportunidades. 

 

Avaliações regulares de 

desempenho e de 

desenvolvimento de 

carreira também 

ajudam a aumentar a 

satisfação dos 

empregados, elementos 

associados a um melhor 

desempenho 

organizacional. 
Continua 
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Conclusão do Quadro 3 

Conteúdo Requisitos Recomendações Orientações 

   Este conteúdo ajuda a 

demonstrar como a 

organização trabalha 

para monitorar e manter 

os conjuntos de 

competências de seus 

empregados. 

Quando relatado em 

conjunto com o 

Conteúdo 404-2, este 

conteúdo também ajuda 

a ilustrar como a 

organização aborda o 

aperfeiçoamento de 

competências. 
Fonte: GRI (2020), adaptado de pela autora. 

Considerando os diferentes níveis de informações requeridas pela Norma, nota-se no 

nível de requisitos, ou seja, informações essencialmente exigidas, a prevalência de indicadores 

quantitativos para medição do desempenho deste tema na organização. Os dados requeridos são 

GRI 404-1 – Média de horas de capacitação por ano, por empregado e GRI 404-3 – Percentual 

de empregados que recebem avaliações regulares de desempenho e de desenvolvimento de 

carreira. Para o tratamento dessas informações, a distinção de gênero e categoria funcional são 

as únicas subcategorias exigidas. 

Para cada indicador, a Norma orienta a apresentação dos respectivos resultados a partir 

da consolidação dos dados de todas as iniciativas de capacitação e educação praticadas pela 

organização. Não há uma orientação que recomende apresentar uma segmentação adicional 

sobre essas informações, como os temas abordados, as áreas atendidas, as metodologias e os 

formatos adotados e, inclusive, a finalidade das práticas. Se a organização desejar, ela pode 

agregar indicadores próprios e complemento às informações. 

Em relação ao terceiro indicador, único item qualitativo, descrito como “Programas para 

o aperfeiçoamento de competências dos empregados e de assistência para transição de carreira”, 

a Norma requer a descrição das diferentes (1) iniciativas voltadas para o aperfeiçoamento de 

competências dos empregados; e das (2) iniciativas dirigidas à assistência para transição de 

carreira.  

O documento esclarece quais são os tipos de práticas admitidas para os dois indicadores. 

Entre as práticas estão os cursos internos de capacitação e o apoio financeiro a cursos de 

capacitação ou períodos sabáticos com retorno garantido ao emprego. Já em relação às 

iniciativas dirigidas à assistência para transição de carreira, estão o planejamento de pré-
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aposentadoria; reciclagem para os que pretendem continuar; verbas rescisórias, que podem 

levar em consideração a idade e o tempo de serviço do empregado; serviços de colocação no 

mercado de trabalho; e assistência, como capacitação e aconselhamento na transição para uma 

vida sem trabalho. 

Na Norma não há uma orientação ou mesmo recomendação que direcione a organização 

a estabelecer o sentido e as prioridades de suas práticas de capacitação e educação relatadas. 

Isso dá à organização a flexibilidade de apresentar um conjunto de iniciativas de quaisquer 

naturezas temáticas e metodológicas, desde que declaradas como meios de aperfeiçoamento das 

competências dos empregados ou assistência para transição de carreira. Em contrapartida, não 

há estímulo à organização de apresentar, de forma geral, o seu objetivo com tais iniciativas, 

contextualização para os seus esforços ou mesmo avaliação crítica do seu desempenho, com 

proposições futuras. Dessa forma, fica a critério da organização adicionar essas informações 

que, por sua vez, poderão contribuir para uma análise mais aprofundada ao leitor e à própria 

organização.  

Como efeito à ausência desse estímulo, se a organização seguir apenas o que é requerido 

pela Norma GRI, só será possível avaliar, neste capítulo, a evolução ou não da média de horas 

de capacitação por ano e por empregado e o percentual de empregados que receberam 

avaliações regulares de desempenho e de desenvolvimento de carreira, por gênero. Também 

não há recomendação que estimule a organização a apresentar indicadores que demonstrem 

resultados de efetividade dos seus esforços de capacitação e educação. 

Como forma de atender ao aspecto da avaliação da efetividade dos esforços de 

capacitação, a especialista em relatórios de sustentabilidade e representante da GRI, 

entrevistada R1, entende ser importante que a organização associe os dados do capítulo de 

capacitação e educação aos dados de outros capítulos do Relatório, como pode ser percebido 

em sua declaração abaixo: 

Então, eu acho que os indicadores de Capacitação e Educação tem uma importância, 

mas se estiverem em conjunto com outras. Não é só o treinamento, não é só número 

de treinamento, porque não adianta a gente falar que deu um número gigantesco de 

treinamentos sobre diversidade e aí, quando você vai ver, não tem LGBT na empresa, 

não tem mulher. Aí cargos de mulheres, cargos de direção, a maioria é homem. Então, 

não reflete aquilo que foi trazido. Então, quem cuida do treinamento tem que ficar 

atento a esse tipo de informação. Então, se você é de gestão de pessoas e coordena 

esse processo por cima, você tem que atrelar esses indicadores, porque daí não fica 

uma coisa solta, só um treinamento de diversidade, mas o que é que a empresa quer 

ganhar com esse treinamento (R1). 

 

Todavia, não há na seção de Capacitação e Educação da Norma GRI recomendações 

que possam orientar o profissional a fazer tais correlações.  
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Como já mencionado, além dos indicadores requeridos pela Norma, a organização pode 

apresentar, voluntariamente, informações adicionais que não sejam exigidas ou recomendadas 

formalmente. Se, por um lado, esta forma de controle, bastante comum em empresas, tem sua 

razão de ser e atende com facilidade ao acompanhamento e prestação de contas das iniciativas, 

por outro lado, pode não evidenciar resultados em termos de novas práticas e desenvolvimento 

de novas competências. Tais requisitos podem não, necessariamente, pressupor ações de 

desenvolvimento mais reflexivas e que evidenciem ciclos de aprendizagem, mais ainda, que 

demonstrem mudanças de concepções, valores e visão de mundo como requer uma mudança 

mais profunda, paradigmática, orientada à sustentabilidade (STERLING, 2004).    

Para o desenvolvimento da Norma correspondente ao conteúdo de Capacitação e 

Educação, a GRI usou de base diferentes instrumentos intergovernamentais, reconhecidos 

internacionalmente. Tais informações são apresentadas ao final da Norma, na seção 

Referências. Dentre eles estão: Convenção nº 140 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), “Licença Remunerada para Estudos”, 1974; Convenção nº 142 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), “Desenvolvimento de Recursos Humanos”, 1975; Convenção 

nº 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), “Segurança e Saúde dos 

Trabalhadores” e o Protocolo 155 relacionado, 1981; Convenção nº 168 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), “Promoção do Emprego e a Proteção contra o Desemprego”, 

1988; Organização Internacional do Trabalho (OIT), “Declaração Tripartite de Princípios sobre 

Empresas Multinacionais e Política Social”, 2006; e Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais, 

2011. 

Para a entrevistada R1, tais referências são apresentadas com o intuito de apoiar a 

organização no relato, com referências que possam trazer mais repertório e contexto aos dados. 

Para ela, tais insumos não são tão bem aproveitados como poderiam:  

A gente acreditava que a pessoa que fosse preencher os indicadores fosse lá nas 

referências, que tem no final de cada caderno de indicador, fazer um estudo sobre 

essas iniciativas, para fazer uma conclusão sobre aquele indicador. Então, o que a 

gente aposta é que a pessoa vai ler as referências e ela vai concluir isso por conta. Mas 

não é todo mundo que faz isso, infelizmente. 

 

A GRI é um indicador, a gente acredita que se a empresa vai preencher aquele 

indicador, ela tinha que aprender primeiro e ela tinha que pesquisar sobre esses 

assuntos. Mas as pessoas vão muito no automático. Vão muito, muito no automático 

(R1). 

 

Com tais declarações, percebe-se uma oportunidade de ampliação e ainda mais 

qualificação no relato a partir dos insumos de referências apresentados no próprio documento. 
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Porém, não há qualquer declaração na Norma que incite o uso dessas informações para este 

fim. 

Outro item considerado na análise diz respeito a práticas e iniciativas de capacitação e 

educação, voltadas à capacitação e educação para sustentabilidade, elemento fundamental deste 

estudo. Sobre esse aspecto, a Norma GRI também não apresenta qualquer declaração que 

oriente o seu relato, assim como não declara uma associação entre as práticas de capacitação e 

educação como meios de contribuir para o fortalecimento da agenda de sustentabilidade da 

organização. 

De forma voluntária, mais uma vez, a organização pode relatar informações a esse 

respeito, porém não há qualquer menção que incentive a organização a relatá-las.  

Sobre esse aspecto, durante a entrevista, quando questionada sobre esta ausência na Norma, a 

especialista respondeu: 

O conceito de sustentabilidade é muito abrangente, porque sustentabilidade fala de 

diversidade, fala de anticorrupção, fala de evasão fiscal, fala de saúde e segurança do 

cliente. São vários assuntos. Então, eu acho que o processo de educação é um processo 

que pode ajudar a trazer essa visão geral do que é sustentabilidade nos diferentes 

temas. É a sustentabilidade nas capacitações e não, necessariamente, capacitações 

sobre sustentabilidade (R1). 

 

Nessa ótica exposta pela entrevistada, os aspectos de sustentabilidade poderiam permear 

os vários temas da organização, de modo transversal, ao invés de apenas estarem presentes em 

capacitações dirigidas especificamente sobre sustentabilidade. De todo modo, no documento, 

não há qualquer estímulo nesse sentido.  

Em complemento à declaração anterior, a entrevistada defende a importância de 

treinamentos sobre sustentabilidade às diferentes áreas da companhia, a fim de uma melhor 

compreensão sobre o papel de cada um para o fortalecimento da agenda de sustentabilidade: 

“Mas o treinamento de Sustentabilidade, ele tinha que ter um momento para o RH, ele tinha 

que ter um momento para Vendas, porque cada um exerce um papel nesse processo de 

sustentabilidade ESG, mas é um papel diferente” (R1). 

Apesar da Norma não indicar o papel da área de Recursos Humanos no processo de 

relato sobre o tema Capacitação e Educação, a entrevistada R1 associa ao departamento o papel 

de gestão desta informação. Com isso, cita espontaneamente a possibilidade do envolvimento 

da área de Recursos Humanos para ampliação das práticas de capacitação e educação para 

sustentabilidade e do próprio relato, como é possível observar a seguir: 

Você tinha que parar um momento e o treinamento tinha que ter meio período, 

concentrado, focado com o pessoal de RH para discutir quais são os temas, o que é 

que fica com você em todo esse ecossistema de sustentabilidade na organização. E 

não é só indicador de número de turnover. Não, na verdade ela tinha que conectar que 
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o valor dela de oferecer um treinamento, por exemplo, é diminuir o turnover, diminuir 

o número que está ali para as provisões para ações trabalhistas... é um processo de 

proteção de valor e ela tem que pedir para ela esse valor (R1). 

 

Finalmente, ao ser questionada se a Norma poderia contribuir mais para ampliação do 

relato e da análise das empresas, bem como para o fomento à apresentação de dados sobre 

práticas de educação para sustentabilidade, R1 declara: 

A GRI não é prescritiva, então o que a gente precisava é muito que consultores 

fizessem essa provocação nas empresas sobre isso. Mas, mesmo assim, eu acho que o 

próprio treinamento da GRI não deu conta disso, para mostrar essas questões. 

 

A Norma é uma estrutura cheia de conteúdo. E o que a gente gostaria é que a empresa 

entendesse, por exemplo que treinamento é bom para a empresa, mas aquele indicador 

tem que promover transformações na empresa e não o relato na empresa. Não é o 

relato em si que é importante, mas a transformação que o exercício do relato provoca.  

 

A GRI, como um todo, é para que a empresa reflita sobre ela mesma, então faça essa 

discussão interna e ela possa ser transparente externamente. Para ser transparente 

externamente e aí essa informação pode servir para investidor, pode servir para 

sindicatos, por exemplo, pode servir para outras instituições (R1). 

 

De forma geral, o capítulo de Capacitação e Educação requer uma estrutura de dados a 

serem relatados e, ao mesmo tempo, possibilita a flexibilidade à organização de ampliar sua 

abordagem com informações complementares, que julgar necessárias. Isso fica ainda mais 

evidente nas declarações apresentadas durante a entrevista com a especialista. Entretanto, 

percebe-se que algumas das declarações feitas pela representante da GRI não estão reveladas 

na Norma, seja como requerimento ou mesmo recomendação.  

A ausência de alguns desses elementos, como a orientação para o uso das referências, 

um trabalho de preparo e envolvimento da área de Recursos Humanos e a associação do tema 

sustentabilidade nas capacitações, pode representar uma barreira na melhoria da qualidade do 

relato e análise da organização. 

Na próxima seção, será apresentada a análise das informações divulgadas nos relatórios 

de sustentabilidade das empresas objeto de estudo. Tais informações permitirão melhores 

condições de avaliação sobre a aplicação prática da Norma GRI, bem como possíveis 

oportunidades e barreiras. 

6.2  CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO: O QUE OS RELATÓRIOS EMPRESARIAIS 

REVELAM   

Esta subseção corresponde à análise das informações divulgadas nos relatórios de 

sustentabilidade das empresas objeto de estudo. Foram selecionados relatórios publicados entre 

os anos de 2016 e 2021, de cinco organizações multinacionais de diferentes setores instaladas 
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no Brasil. Além de buscar identificar os tipos de iniciativas e informações relatadas, buscou-se 

identificar as práticas e os temas dirigidos à sustentabilidade e analisar possíveis mudanças e 

variações ocorridas nas publicações durante os últimos cinco anos.  

No Quadro 4 tem-se o perfil das empresas selecionadas para o estudo. 

Quadro 4 – Perfil das empresas objeto de estudo 

Empresa Setor Reconhecimento 

E1 Cosmético  Em 2021, reconhecida entre as 15 empresas líderes em 

sustentabilidade na pesquisa global GlobeScan-SustainAbility 

Leadership Survey. 

E2 Tecnologia Em 2020, reconhecida entre as seis empresas brasileiras mais 

sustentáveis pela lista global CDP. 

E3 Biosoluções Em 2021, reconhecida entre as 15 empresas líderes em 

sustentabilidade na pesquisa global GlobeScan-SustainAbility 

Leadership Survey. 

E4 Materiais de 

Construção 

Em 2020, reconhecida entre as seis empresas brasileiras mais 

sustentáveis pela lista global CDP. 

E5 Siderurgia Em 2019, reconhecida entre os 10 melhores relatórios na lista global 

da World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Para efeito de análise, a apresentação dos resultados foi organizada por ordem de 

empresa, mantendo o anonimato das companhias por meio de siglas: E1, E2, E3, E4 e E5. Para 

cada empresa, as informações sobre os relatórios foram agrupadas por ano de publicação, em 

ordem crescente. Cada documento foi analisado buscando identificar se o tema capacitação e 

educação estava presente na materialidade, o objetivo das práticas de capacitação e educação, 

os tipos de iniciativas, atendimento à Norma GRI e a associação ou não a aspectos de 

sustentabilidade. Ao final da análise de cada empresa, os resultados foram consolidados em um 

quadro, a fim de identificar possível convergência entre as organizações e as variações ao longo 

do tempo.  

• Empresa E1 – Do atendimento à Norma GRI à ampliação para uma cultura 

organizacional de aprendizagem para sustentabilidade, que perpassa por distintos 

níveis hierárquicos: 

Durante todos os anos analisados, o tema Capacitação e Educação esteve destacado na 

materialidade da empresa E1, portanto, prioritário no Relatório de Sustentabilidade. Em todas 

as publicações analisadas sobre a empresa, a organização cumpriu os requisitos básicos nos 

seus relatos, apresentando os indicadores quantitativos e qualitativos essencialmente exigidos 

pela Norma. A cada ano, é possível observar o capítulo ganhando uma ampliação em sua 

abordagem, com a incorporação de informações sobre novas práticas, formas de 
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implementação, os temas abordados e uma estratégia voltada para a criação de uma cultura para 

sustentabilidade.  

• E1 – Ano 2016: 

No relatório do ano de 2016, a empresa E1 contextualizou a forma como ela gerencia o 

tema Capacitação e Educação, distinguindo seus esforços para a formação de líderes, 

coordenadores e analistas. Esse nível de informação, descriminado por cargos, não é um 

requisito da Norma. Portanto, relatá-la corresponde a uma decisão da companhia.  

Com essa informação, foi possível perceber algumas distinções entre os diferentes 

níveis analisados. No que se refere às ações dirigidas à liderança, o relatório apresenta um 

programa de desenvolvimento voltado para a apresentação de conceitos e práticas de mercado, 

correlacionados ao momento em que a empresa está, desafios na estratégia e os princípios da 

organização. É um treinamento obrigatório sobre ferramentas de gestão, com o objetivo de 

desenvolver nas lideranças a capacidade de tomadas de decisões mais ágeis e oferecer 

ferramentas que promovam a aprendizagem sobre a empresa e para a empresa.  

Nesse programa, o documento aponta que o gestor vivencia as principais etapas da 

operação e da comercialização da empresa, para identificação de oportunidades de evolução 

nos processos e rotinas da empresa. Dentre as práticas relatadas, o documento cita a realização 

de atividades vivenciais entre os líderes, porém não há qualquer menção sobre o que o programa 

propunha por meio desse formato. Além das atividades vivenciais, o relatório cita a realização 

de módulos eletivos, ou seja, não obrigatórios e que tratam de temas como comunicação 

empática, práticas trabalhistas e resiliência. Mesmo sem mais detalhes sobre como esses temas 

são tratados, é possível associar sua abordagem ao aspecto social da sustentabilidade, no que 

tange ao tema condições de trabalho. Ainda assim, trata-se de um conteúdo eletivo, portanto 

não obrigatório, diferente das vivências que são realizadas para a evolução nos processos e 

rotinas da empresa. 

Já a formação para analistas e coordenadores, segundo o documento, é dedicada à 

aceleração no desenvolvimento desses profissionais, com uma grade de atividades voltada à 

ampliação do olhar ao negócio, oferta de ferramentas necessárias para a realização das suas 

entregas e o desenvolvimento pessoal. O programa tem como premissa gerar experiências que 

facilitem a compreensão dos temas. Não são apresentadas mais informações sobre formato, 

tipos de conteúdo e ferramentas, bem como não aparece no documento uma correlação dessas 

práticas aos aspectos da sustentabilidade. Nesse ano, a companhia afirma ter desenvolvido um 
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programa específico para profissionais de marketing e negócios, a fim de atender aos objetivos 

de Vendas e Inteligência de Mercado.  

Durante todo o capítulo, nota-se que o documento, em 2016, cumpriu os requisitos 

essenciais do padrão GRI, porém não há qualquer menção a iniciativas ou programas dirigidos 

especialmente para aspectos de desenvolvimento de uma educação para sustentabilidade. 

Também não há qualquer correlação aos compromissos de sustentabilidade da organização, 

declarados em outros capítulos do relatório e reconhecidos pelo mercado. A ausência de 

informações sobre práticas de capacitação e educação para sustentabilidade não significa que 

não havia, naquele ano, práticas nesse sentido na companhia, pelo menos não foram relatadas 

no documento. O não relato pode representar uma omissão que reflete o que requer o padrão 

GRI, direcionador estrutural para o relato.  

• E1 – Ano 2017: 

Enquanto em 2016, o título do capítulo é “Profissionais Capacitados”, em 2017, o 

relatório traz o título “Educação para Transformação”. Essa mudança sinaliza um novo aspecto 

na abordagem do tema Capacitação e Educação, tanto em relação ao objetivo desta frente de 

trabalho para a organização quanto aos conteúdos abordados.  

Primeiramente, em relação ao objetivo da organização, no relatório de 2017, estão 

declarados dois temas fundamentais para o seu programa de capacitação e educação naquele 

ano. São eles: foco nos resultados e foco nas relações. Num primeiro momento, nota-se uma 

mudança, comparando-se ao relatório de 2016, ao agregar o elemento das relações como 

fundamental, com o aspecto dos resultados.  

Em 2017, o documento afirma que o programa de integração, destinado aos novos 

colaboradores, passou por uma revisão com o objetivo de estreitar seu alinhamento às suas 

crenças, valores e visão de negócio. Como aplicação, cita atividades interativas entre os 

colaboradores de diferentes áreas. Tais informações extrapolam os requisitos mínimos exigidos 

pela Norma, sinalizando uma intenção voluntária da organização no relato desse programa.  

Ainda nesse ano, há uma menção à existência de ações dedicadas ao fortalecimento da 

Cultura para Sustentabilidade, abrangendo todos os colaboradores. No texto, o programa visa 

dar luz às rápidas mudanças que a sociedade tem vivenciado, destacando necessidades que 

demandam decisões mais ágeis, que fomentem o trabalho em equipe e explorem as ferramentas 

digitais de forma mais assertiva.  
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Nesse documento, nota-se a apresentação de práticas e temas relacionados à agenda de 

sustentabilidade, porém não é relatada a forma como essas práticas são abordadas e se há 

esforços voltados aos saberes construídos com pessoas, a partir de espaços de debates reflexivos 

(COTTER, 2014), não trazendo qualquer sinalização que se aproxime de práticas de 

aprendizagem social para sustentabilidade. 

• E1 – Ano 2018: 

Em 2018, o relatório passa a dedicar uma seção específica para abordar o programa de 

cultura para sustentabilidade. Na seção, a companhia relata o lançamento da Semana de 

Sustentabilidade, que ocorreu de forma simultânea no Brasil e nas operações da América 

Latina. Consta no documento que tais iniciativas visam disseminar os compromissos de 

sustentabilidade assumidos pela companhia, por meio de atividades educativas.  

As iniciativas relatadas contemplaram treinamentos sobre os compromissos de 

sustentabilidade da organização, visitas a cooperativas de reciclagem e o lançamento de três 

ações, a saber: o movimento Segunda Sem Carne, que aboliu a carne vermelha dos refeitórios 

e lanchonetes da companhia às segundas-feiras; a eliminação de copos plásticos; e uma 

campanha de incentivo às caronas entre os empregados.  

Segundo o documento, as iniciativas fizeram parte da reflexão que a empresa E1 buscou 

suscitar entre os colaboradores a respeito da preservação da Amazônia, da redução de resíduos 

e redução do impacto causado por combustíveis fósseis. Porém, pelas informações relatadas no 

documento, aparentemente, a organização lançou iniciativas voltadas a mudanças de hábitos, 

sem opções de escolha (abolição da carne vermelha às segundas-feiras e eliminação de copos 

plásticos) sem uma ação prévia consciente de autorreflexão coletiva (PROJECT REPORT, 

2011). Esse processo pode não contemplar um ciclo que permita aos indivíduos trabalharem 

juntos para aprenderem e gerarem conhecimento, reduzindo, assim, o potencial das ações. 

• E1 – Ano 2019: 

Em 2019, no capítulo de Capacitação e Educação, a empresa cita a evolução de sua 

arquitetura de educação, baseada em cinco jornadas de aprendizagem. Apesar de não descrever 

quais são essas jornadas, afirma que duas delas visam desenvolver competências que fortaleçam 

a sua essência, centradas na venda por relações, na sustentabilidade e na diversidade, preceitos 

que eles afirmam guiar sua atuação. Aqui também, diferente dos anos anteriores, a companhia 



54 

menciona os formatos e metodologias, como cursos presenciais, e-learning, vivências, 

webinars e podcasts. 

Ainda em 2019, aparece pela primeira vez, desde o primeiro ano de análise, formações 

baseadas em gamificação – destinadas aos colaboradores da operação. Foi a primeira menção 

da companhia dedicada especialmente aos colaboradores operacionais. No mesmo ano, o 

documento traz uma página voltada à 2ª semana de sustentabilidade, realizada pela primeira 

vez no ano de 2018. Descreve que a 2ª Semana de Sustentabilidade teve o objetivo de fortalecer 

a conexão dos colaboradores com o tema Sustentabilidade e conscientizá-los para que pudessem 

se tornar agentes da mudança na empresa e fora dela. Descreve o perfil das ações, como rodas 

de diálogo e apresentações culturais. Durante a Semana, os colaboradores foram convidados a 

participar de missões específicas, relativas a uma das causas da companhia, como o plantio de 

mudas e a realização de visita a uma cooperativa de recicladores.  

Além de descrever as atividades, a companhia detalhou no relatório como elas foram 

desenvolvidas e como os colaboradores foram reconhecidos pelo seu envolvimento e 

participação. A todas as atividades desenvolvidas pelos colaboradores eram dadas pontuações. 

Ao final, de acordo com o número de carimbos obtidos por participação, os colaboradores 

puderam resgatar prêmios – desde itens do portfólio da empresa e produtos com apelo 

sustentável, como canudos de metal, até a possibilidade de direcionar recursos a uma iniciativa 

social escolhida pelo participante. 

Nesse ano, com o relato das atividades, além de ser possível notar a informação de novas 

práticas, foi possível identificar diferentes elementos que se aproximam dos fatores associados 

à AspS, como participação em grupo, elementos de interação, criação de plataformas de 

aprendizagem colaborativa e promoção da diversidade de opiniões e contribuições entre os 

diversos públicos envolvidos (PROJECT REPORT, 2011).  

• E1 – Ano 2020: 

Em 2020, ano da pandemia do novo coronavírus, o documento mantém a apresentação 

dos indicadores essenciais, conforme a Norma, e destaca o lançamento de uma jornada de 

desenvolvimento, com a estruturação de um sistema de aprendizagem, com conteúdo como 

autoconhecimento, inteligência emocional, competências necessárias no modelo do trabalho 

remoto. Nesse relatório, o capítulo cita esforços da companhia em tratar temas como bem-estar 

e ambiente positivo para os colaboradores.  
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Diferente da crescente demonstração de atividades voltadas para o fortalecimento da 

cultura de sustentabilidade, apresentada nos dois anos anteriores, nessa publicação, a 

companhia não fez menção alguma ao programa. Os únicos aspectos relacionados à estratégia 

de sustentabilidade citados e sem muito detalhamento foram iniciativas de educação com o 

objetivo de gerar reflexões sobre economia circular. 

Quadro 5 – Consolidação da análise sobre a empresa E1 

Aspecto de 

análise 

Ano da publicação 

2016 2017 2018 2019 2020 

Capacitação e 

Educação é 

apresentação 

como tema 

material? 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Objetivo de 

capacitação e 

educação. 

Aprimorar da 

gestão e 

melhor 

desempenho. 

Fortalecer as 

relações e 

gerar melhoria 

nos resultados. 

Fortalecer a 

Cultura de 

Sustentabili-

dade. 

Desenvolver 

competências 

centradas na 

venda por 

relações, na 

sustentabili-

dade e na 

diversidade. 

Tratar do bem-

estar e 

ambiente 

positivo para 

os colabora-

dores. 

Tipo de 

iniciativas e 

práticas 

relatadas. 

Para 

lideranças,  

Atividades 

vivenciais nas 

operações 

industriais 

Treinamento 

obrigatório 

sobre 

ferramentas de 

gestão. 

 

Para analistas, 

Grade de 

atividades  

voltada à 

ampliação do 

olhar ao 

negócio, 

ferramentas 

para a 

realização de 

suas 

atividades e 

desenvolvi-

mento pessoal. 

Revisão do 

programa de 

integração 

para melhor 

alinhamento 

às crenças e 

valores da 

organização e 

visão de 

negócio. 

Ações 

dirigidas à 

educação de 

sustentabili-

dade 

(não há 

detalhes sobre 

quais são as 

ações). 

 

Treinamentos 

sobre os 

compromissos 

de 

sustentabili-

dade da 

organização. 

Atividades 

vivenciais 

dirigidas à 

educação para 

sustentabili-

dade. 

 

Mudanças em 

processos da 

organização 

voltadas para 

sustentabili-

dade. 

 

 

 

Definição de 

uma arquite-

tura de edu-

cação baseada 

em jornadas 

de aprendiza-

gem. 

Realização de 

cursos 

presenciais,  

e-learnings, 

vivências, 

webinars e 

podcasts. 

 

Formações 

baseadas em 

gameficação e 

resolução de 

conflitos. 

 

 

 

Lançamento 

de sistema de 

aprendizagem 

com conteúdo 

assíncrono 

sobre 

autoconheci-

mento, 

inteligência 

emocional, 

competências 

necessárias no 

modelo do 

trabalho 

remoto.  

Continua 
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Continuação do Quadro 5 

Aspecto de 

análise 

Ano da publicação 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Para 

profissionais de 

marketing, 

Programa de 

treinamento 

para apoiar nas 

metas dos 

times de 

Vendas e 

Inteligência de 

Mercado. 

 

  Encontros para 

diálogos sobre 

temas de 

sustentabi-

lidade. 

 

 

Atende aos 

requisitos da 

Norma GRI?  

Sim Sim Sim Sim Sim 

Aspectos 

complementa-

res à Norma 

GRI relatados. 

Descrição dos 

objetivos de 

capacitação e 

educação para 

diferentes 

níveis 

hierárquicos e 

setores da 

empresa. 

 

Relato de 

indicadores 

gerados pela 

própria 

organização, 

com recorte 

temático 

correspon-

dente à 

educação 

para 

sustentabili-

dade. 

 

Relato sobre 

práticas e 

indicadores 

gerados pela 

própria 

organização, 

com recorte 

temático 

correspon-

dente à 

educação 

para 

sustentabili-

dade. 

Detalhamento 

das práticas, 

categorizadas 

por temas. A 

companhia 

trouxe um 

recorte especí-

fico sobre 

sustentabilida-

de, com indica-

dores gerados 

pela própria 

organização. 

Descrição dos 

objetivos de 

capacitação e 

educação para 

diferentes 

níveis 

hierárquicos e 

setores da 

empresa. 

 

Experiências 

específicas em 

sustentabili-

dade.   

Não relatado. Ações 

dedicadas ao 

fortaleciment

o da cultura 

para 

sustentabili-

dade (sem 

mais 

detalhes). 

Semana de 

Sustentabili-

dade. 

Formações 

baseadas em 

gameficação 

baseada na 

resolução de 

conflitos. 

Encontros para 

diálogos sobre 

temas de sus-

tentabilidade. 

Ações de 

reconheci-

mento aos 

empregados 

que desenvol-

viam as ativi-

dades de 

educação para 

sustentabili-

dade. 

Iniciativas de 

educação com 

o objetivo de 

gerar reflexões 

sobre 

economia 

circular. 

Continua 
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Conclusão do Quadro 5 

Aspecto de 

análise 

Ano da publicação 

2016 2017 2018 2019 2020 

Temas de 

sustentabili-

dade. 

Não relatado. Não relatado. Compromis-

sos de 

sustentabili-

dade da 

organização, 

gerencia-

mento de 

resíduos, 

preservação 

da Amazônia, 

impacto dos 

combustíveis 

fósseis. 

 

Não relatado. Economia 

circular. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

• E2 – Formações não explícitas para sustentabilidade: de iniciativas dirigidas para 

líderes a uma abordagem para os demais níveis organizacionais: 

Durante todos os anos analisados, Capacitação e Educação foram presentes como um 

dos temas materiais da organização, portanto, como para a empresa E1, também prioritário no 

Relatório de Sustentabilidade. Em todos os documentos analisados, a organização cumpriu os 

requisitos básicos da Norma, com a apresentação dos indicadores quantitativos e qualitativos 

essencialmente exigidos. Ao longo dos anos, percebe-se uma ampliação na abordagem das 

práticas de Capacitação e Educação, com mais informações sobre os esforços dirigidos aos 

diferentes níveis organizacionais da companhia.  

Apesar da ampliação na abordagem, os documentos não relataram objetivos voltados ao 

fortalecimento da agenda de sustentabilidade, mesmo com a incorporação de temas e conteúdo 

que poderiam ser tratados com tal finalidade. 

• E2 – Ano 2016: 

Em 2016, o relatório da empresa traz um capítulo dedicado ao tema e, como aspecto 

predominante, cita esforços voltados para o fortalecimento da cultura organizacional na sede 

global. Logo na abertura do capítulo, é apresentada a afirmação de que a organização capacita 

seus líderes para a gestão da mudança, a fim de que eles consigam equilibrar seus papéis, tanto 

como gestores de equipes quanto como promotores da transformação cultural buscada pela 

companhia. Também nesse sentido, afirmam terem revisitado seus cursos voltados para líderes, 
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de modo a apresentar os temas relevantes para o negócio, alinhados às diretrizes culturais e aos 

valores corporativos da companhia.  

O relatório menciona esforços para engajar os colaboradores às diretrizes culturais da 

organização, por meio de uma ampla campanha de comunicação que contemplou ações como 

hotsite, ambientação do espaço físico de trabalho e comunicados por e-mail. Trazer aspectos da 

aprendizagem social para sustentabilidade e mostrar que essas ações de comunicação são 

insuficientes. Segundo o documento, foram realizados programas de treinamento internacionais 

dirigidos aos executivos da companhia, com o objetivo de reforçar a conexão com a estratégia 

global do grupo.  

Outros dois temas tratados no documento foram o plano de sucessão e o 

autodesenvolvimento. Sobre o primeiro, é citada a realização de iniciativas voltadas às posições 

de vice-presidência e diretoria, e o mapeamento de sucessão para média gestão – contudo, não 

apresentam esclarecimentos ou descrições de como essas definições foram conduzidas. E não 

especificam no relatório quais cargos estão associados à média gestão. Sobre o tema 

autodesenvolvimento, o relatório cita a educação digital como um meio que vem sendo adotado 

com mais empenho pela organização, dedicado à capacitação dos colaboradores para a 

educação interna acerca dos serviços on-line de recursos humanos. Curiosamente, a única 

menção à capacitação e educação para colaboradores que não estão em nível de liderança é 

dirigida à capacitação desse efetivo quanto ao uso dos serviços on-line de recursos humanos. 

Um investimento que, potencialmente, automatiza e otimiza fluxos de atendimento da área de 

recursos humanos, entretanto, tendem a não humanizar e estabelecer movimentos que de fato 

possam contribuir com o fortalecimento da cultura organizacional e sustentabilidade (AHERN, 

2015; LE ROUX; PRETORIUS, 2016). 

De maneira geral, o relatório apresenta os indicadores essenciais exigidos pelas 

diretrizes GRI para o capítulo, e fica evidente, durante a publicação de 2016, que o alinhamento 

à cultura organizacional é um objetivo central aos esforços de capacitação e Educação naquele 

ano. Porém, o conteúdo da página se restringe aos esforços da organização voltados para líderes 

e ações de comunicação, sem menção aos demais níveis da companhia. Tais esforços podem 

não trazer a eficácia esperada, sem envolvimento de colaboradores dos demais níveis 

hierárquicos (DEMAJOROVIC; MARTÃO, 2019).  

Outro aspecto relevante é que em nenhum momento, a companhia traz aspectos 

relacionados à sustentabilidade nos esforços de capacitação e educação. Mesmo os valores 

corporativos, quando analisados, não trazem ligações a aspectos sociais ou ambientais da 

sustentabilidade - são eles: atitude desafiadora, aberta e confiável. A partir de uma análise da 
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materialidade, nota-se que temas como diversidade e inclusão, investimento social, meio 

ambiente e inovação sustentável são prioritários para a organização, porém a companhia não 

relata informações que demonstram como tais temas são abordados e endereçados 

internamente. 

• E2 – Ano 2017: 

Com o título “Treinamento”, em 2017, o capítulo é iniciado com declarações 

relacionadas a mudanças que a organização vem sofrendo, sem mais detalhes a respeito. 

Afirmam que tais mudanças precisam se refletir nos comportamentos e conhecimento dos 

colaboradores e que, com esse intuito, a organização investiu em treinamentos presenciais e on-

line. A citação sobre treinamentos presenciais é algo novo, comparado ao relatório de 2016. 

Porém, não especificam como esses treinamentos são realizados. 

Nesse ano, a organização aborda o tema Transformação Digital com mais ênfase, 

afirmando que seus treinamentos tiveram como foco a promoção do mindset digital, com a 

abordagem de temas como inovação, tecnologia, carreira e desenvolvimento. Mais uma vez, 

temas relacionados a aspectos ambientais e sociais, para a organização, são estão entre os 

citados no documento. 

Assim como apresentado em 2016, o documento de 2017 também dedica um espaço 

voltado a iniciativas para as lideranças: mentoring, cursos para o negócio e programas 

internacionais na sede. Nesse ano, o capítulo trouxe menos espaço e, consequentemente, menos 

informações descritivas sobre seus esforços.  

O documento continua não citando aspectos de sustentabilidade endereçados na 

capacitação e educação interna. 

• E2 – Ano 2018: 

Com a informação de que a companhia conta com pouco mais de 32 mil colaboradores 

diretos, presentes em todos os estados brasileiros, em 2018, o relatório cita a realização de 

treinamentos aos colaboradores sobre Diversidade e Inclusão – um dos temas materiais da 

companhia e compromisso de sustentabilidade. O documento indica que além de treinamentos, 

foi veiculado um Guia de Diversidade para líderes e treinamentos sobre vieses conscientes. 

No relatório, como abordado nos anos anteriores, a companhia continua apresentando 

os indicadores essencialmente requeridos pelo padrão GRI e relata esforços para capacitação 

de seus colaboradores em prol das mudanças internas e transformação digital. Como novidade, 



60 

para os demais níveis de funções, cita a oferta de mais de 200 títulos de cursos on-line e dois 

novos temas principais, até então não citados: inovação, criatividade e soft skills. Para as 

lideranças, o documento cita a continuidade das mesmas iniciativas dos anos anteriores, sem 

detalhes.  

Mesmo com a ênfase dada, nos dois últimos anos, sobre esforços da companhia para a 

aprendizagem em plataformas on-line, em 2018, o relatório cita iniciativas presenciais. Eles 

relatam a realização de um programa de desenvolvimento educacional que consiste na oferta 

de apoio financeiro para Ensino Superior, Pós-graduação e Idiomas, entre inglês e espanhol. 

Este aspecto dialoga com outro tema presente na materialidade, o de “compromissos de 

investimento social”, por se tratar do estímulo ao desenvolvimento dos colaboradores por meio 

de um incentivo financeiro.  

Outra informação nova no documento desse ano é o relato do programa de contratação 

de jovens talentos para as vagas de trainee. Para esse público, é ofertado um programa de 

capacitação e educação com duração de 18 meses e a oportunidade de atuação em projetos 

estratégicos da organização. Porém, não cita quais os principais temas de formação ou mesmo 

os tipos de projetos envolvidos. 

Quando comparado aos anos anteriores, o relatório de 2018 traz novos elementos, tanto 

em relação a iniciativas quanto a formatos. Nesses novos elementos, aspectos relacionados à 

sustentabilidade se tornam mais aparentes tanto em relação a temas, também como práticas. Em 

relação aos temas dos conteúdos, surgem as formações sobre Diversidade e Inclusão, um tópico 

relacionado ao aspecto social da sustentabilidade. 

Em relação às práticas, o capítulo passa a considerar a inclusão de outros níveis de 

cargos e públicos, como o relato sobre a formação de jovens talentos, capacitações para os 

demais níveis organizacionais e o apoio financeiro ao desenvolvimento de diferentes níveis de 

funções, com educação superior, pós-graduação e idiomas.  

Outrossim, mesmo com temas e práticas ainda mais próximos do conceito de 

sustentabilidade, ainda não houve uma abordagem intencional da organização sobre o 

desenvolvimento de suas práticas de capacitação e educação como meio de fortalecimento ou 

desenvolvimento da sustentabilidade. Não há qualquer relação citada pela companhia entre o 

capítulo de Capacitação e Educação e seus compromissos para sustentabilidade.  
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• E2 – Ano 2019: 

Em 2019, o relatório traz como abertura uma declaração que associa o desenvolvimento 

interno da organização como meio genuíno de alcance da sua responsabilidade de 

transformação da sociedade. É a primeira vez, nesses últimos quatros anos, que o relatório traz 

intencionalmente uma correlação entre o capítulo de Capacitação e Educação a um aspecto da 

Sustentabilidade que, no caso, é social.  

Esse comportamento demonstra uma evolução, ao sinalizar o reconhecimento da 

organização, até então não aparente, sobre a relação da aprendizagem na organização voltada à 

promoção de ações comprometidas com transformação para a sustentabilidade 

(DEMAJOROVIC; MARTÃO, 2019). O documento afirma que a atuação da organização está 

estruturada em linha com os desafios de transformação cultural da sociedade e que, portanto, 

seus esforços de capacitação e educação devem refletir a forma como eles enxergam as questões 

da sociedade contemporânea. 

No decorrer do capítulo, não há relato de práticas. Apesar da introdução mais associada 

a aspectos de sustentabilidade, o documento não traz exemplos de iniciativas de formação de 

seus colaboradores associadas a questões de sustentabilidade da sociedade, enunciadas em sua 

materialidade: meio ambiente, inovação para sustentabilidade, investimento social e mesmo a 

Diversidade e Inclusão, citada no documento de 2018.  

Como novidade, ainda em 2019, a companhia traz neste capítulo do relatório a 

informação de que, nesse ano, implementaram o trabalho remoto até duas vezes por semana, 

visando à melhoria da qualidade de vida.  

E pela primeira vez, a companhia, cita as diretrizes estratégicas de Gestão de Pessoas. 

São elas: cultura de alta performance, atração de talentos, eficiência nos processos e melhoria 

na satisfação dos colaboradores. Mais uma vez, em nenhum momento, a organização cita 

iniciativas voltadas à sustentabilidade. Porém, comenta que seus esforços na capacitação e 

educação de colaboradores é dirigida à disseminação da cultura corporativa, dedicada a um 

ambiente respeitoso, diverso e inclusivo.  

• E2 – Ano 2020: 

Em 2020, o capítulo dedicado à Capacitação e Educação ganha o título de 

Desenvolvimento e Digitalização. A nomenclatura dialoga com o tema que, ao longo dos 

últimos cinco anos, se mostrou crescente no relatório de sustentabilidade da companhia - 

transformação digital.  
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Nesse ano, com ainda mais ênfase, o relatório registra ter revisto os treinamentos para 

toda a sua cadeia de atendimento, digitalizando suas metodologias, com a inclusão de ambientes 

virtuais e o uso de metodologias ativas de aprendizagem. Notam-se dois aspectos marcantes no 

relatório de 2020. O primeiro é um espaço dedicado à apresentação dos esforços de capacitação 

e educação aos colaboradores dos diferentes níveis hierárquicos (DEMAJOROVIC; 

MARTÃO, 2019). O documento passa a expor mais informações sobre a estratégia e as 

metodologias adotadas na capacitação e educação dos colaboradores, como atividades 

presenciais, virtuais, e-learning, estímulos ao autoestudo e estudos dirigidos.  

O documento cita alguns temas de capacitação abordadas, com a disseminação de 

conteúdos curtos, chamados “pílulas”, sobre gestão de equipes remotas, comunicação remota e 

colaboração virtual, além dos temas específicos para a gestão e a formação de times. Apesar 

disso, não cita temáticas diretamente associadas aos seus temas materiais de sustentabilidade 

ou declarações que demonstrem o intuito de fortalecimento aos seus objetivos de 

sustentabilidade.  

Os esforços dirigidos à liderança continuam sendo apresentados, mas desta vez, incluem 

capacitações que visam preparar os líderes na gestão remota de suas equipes, devido às 

condições de home office impostas pela pandemia. Um novo tema passa a ser citado no capítulo: 

lean sigma. A companhia não sinaliza o objetivo em realizar treinamentos sobre lean sigma. 

Outro fator citado pela primeira vez nesses cinco anos de análise é a abordagem dos conteúdos 

de treinamento, com adaptação em Libras e legendas para atender pessoas com deficiência 

(PcD). 

Quadro 6 – Consolidação da análise sobre a empresa E2 

Aspecto de 

análise 

Ano da publicação 

2016 2017 2018 2019 2020 

Capacitação e 

Educação é 

apresentação 

como tema 

material? 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Objetivo de 

capacitação e 

educação. 

Fortalecer a 

cultura da 

companhia e o 

uso de meios 

digitais para 

educação 

interna. 

Fortalecer a 

cultura digital. 

Promover 

mudanças 

internas e 

transformação 

digital. 

Fortalecer o 

desenvolvi-

mento interno 

da organização 

como meio 

genuíno de 

alcance da sua 

responsabili-

dade de 

transformação 

da sociedade. 

 

Continua 
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Continuação do Quadro 6 

Aspecto de 

análise 

Ano da publicação 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tipos de 

iniciativas e 

práticas 

relatadas. 

Iniciativas de 

formação de 

lideranças 

 

Iniciativa de 

capacitação 

dos 

colaboradores 

para o uso de 

canais on-line 

de prestação 

de serviços de 

recursos 

humanos. 

Iniciativas 

para as 

lideranças: 

mentoring, 

cursos para o 

negócio e 

programas 

internacionais 

na sede. 

Oferta de mais 

de 200 títulos 

de cursos on-

line. 

 

Formações 

presenciais e 

on-line 

voltadas ao 

desenvolvi-

mento de soft 

skills e ênfase 

ao tema 

criatividade. 

 

Formações 

sobre 

Diversidade e 

Inclusão aos 

diferentes 

níveis de 

cargos 

Formação de 

jovens 

talentos. 

Não relatado. Tipos de 

iniciativas e 

práticas 

relatadas. 

Atende aos 

requisitos da 

Norma GRI? 

Sim Sim Sim Sim Atende aos 

requisitos da 

Norma GRI? 

Aspectos 

complemen-

tares à Norma 

GRI relatados. 

A organização 

relata seu 

propósito com 

este tema, bem 

como alguns 

descritivos 

sobre ações de 

comunicação 

para sensibili-

zação e 

engajamento e 

líderes. 

 

A organização 

descreve suas 

principais 

práticas para 

líderes, com 

recorte 

temático, e 

aborda o 

programa de 

contratação e 

desenvolvi-

mento de 

jovens 

talentos. 

Descrição dos 

objetivos de 

capacitação e 

educação para 

diferentes 

níveis 

hierárquicos e 

setores da 

empresa. 

Relato sobre 

práticas com 

recorte 

temático. 

Relato das 

diretrizes 

estratégicas de 

capacitação e 

educação. 

Citam exem-

plos de 

práticas 

adotadas, com 

breve 

explicações 

sobre as 

iniciativas 

voltadas para 

os diferentes 

níveis organi-

zacionais; 

citam 

exemplos de 

temas abor-

dados e meto-

dologias 

adotadas.  

 
Continua 
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Conclusão do Quadro 6 

Aspecto de 

análise 

Ano da publicação 

2016 2017 2018 2019 2020 

     Citação, pela 

primeira vez 

em cinco anos 

de análise, que 

o relatório cita 

a abordagem 

de conteúdos 

em Libras e 

legendas, para 

atendimento às 

PcDs 

Experiências 

específicas em 

sustentabili-

dade. 

Não relatado. Não relatado. Não relatado. Não 

apresentam 

práticas 

específicas, 

mas, pela 

primeira vez, a 

companhia 

sinaliza o 

reconheci-

mento de que 

seus esforços 

de capacitação 

e desenvolvi-

mento podem 

ser meios de 

contribuição 

para o desen-

volvimento da 

sustentabili-

dade 

A abordagem 

de conteúdos 

em Libras e 

legendas, para 

atendimento às 

Pessoas com 

Deficiência 

(PcD). 

Temas de 

sustentabili-

dade. 

Não relatado. Não relatado. Intencional-

mente não há 

citação, porém 

trazem 

esforços de 

capacitação 

sobre o tema 

de Diversidade 

e Inclusão. 

 

Intencional-

mente não há 

citação, porém 

trazem 

esforços de 

capacitação 

sobre o tema 

de Diversidade 

e Inclusão. 

Não relatado. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

• E3 – Capacitação e Educação para sustentabilidade - de um programa estruturado à 

educação para sustentabilidade a uma ruptura na estratégia da organização: 

A empresa E3 se destaca por ser a única companhia que apresenta, intencionalmente, 

seus esforços de capacitação e educação voltadas para o fortalecimento da agenda de 

sustentabilidade. Além de associar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ao capítulo, 
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a companhia apresenta, a cada ano, a implementação e desenvolvimento de um programa de 

educação para sustentabilidade. Diferente da maioria das organizações analisadas que, ao longo 

dos anos, sinalizam evolução na abordagem do tema Capacitação e Educação associado à 

sustentabilidade, a companhia E3 diminui. Destaca-se também ao sinalizar uma mudança em 

sua estratégia de sustentabilidade que, aparentemente, reflete na abordagem do capítulo de 

Capacitação e Educação. 

• E3 – Ano 2016: 

Em seu relatório de 2016, a companhia apresenta os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) associados ao capítulo de Capacitação e Educação, a saber: saúde e bem-

estar (ODS 3), igualdade de gênero (ODS 5), trabalho decente e crescimento econômico (ODS 

8). Ao fazer isso, a organização intencionalmente associa o tema Capacitação e Educação como 

meio de fortalecimento de temas de sustentabilidade. Dentre as cinco empresas analisadas, a 

E3 foi a única a apresentar essa associação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

A introdução do capítulo traz uma declaração objetiva que associa a capacitação e 

educação dos colaboradores ao fortalecimento dos seus objetivos estratégicos, dentre os quais 

tem-se o pilar Pessoas com o tema “Capacitação e Desenvolvimento dos Colaboradores” 

vinculado, demonstrando o posicionamento assertivo da companhia sobre a relação do tema 

com a Sustentabilidade. Ademais, a organização traz por meio de um quadro interativo como 

atende aos ODS acima, na prática. Essa informação vai além dos requisitos mínimos do padrão 

GRI, demonstrando uma disposição da organização em apresentar esses dados e, portanto, uma 

priorização de relevância para o assunto.   

Outro aspecto de destaque apresentado no documento é um bloco de informações que 

demonstram quais os avanços que a companhia apresentou na frente de Capacitação e 

Educação, comparado ao ano anterior, algo não aparente nos demais relatórios analisados das 

outras companhias. Dentre os avanços, cita a revisão da estratégia de gestão de pessoas, 

atualização do mapa de sucessão dos líderes.  

O capítulo também traz o termo “Educação para Sustentabilidade”, inclusive uma 

formatação visual diferente dos demais conteúdo da página, com a afirmação de que este foi 

um destaque do ano. A partir disso, relata que em 2016, lançou seu Programa de Educação para 

Sustentabilidade, com o objetivo de conscientizar e sensibilizar todos os colaboradores para o 

assunto. Mesmo não sendo uma informação requerida pelo Padrão GRI, a companhia traz mais 

detalhes sobre o programa como: temas abordados, metodologia adotada e meta da companhia 
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para esta iniciativa. Segundo o documento, foram promovidas rodas de diálogo com 

colaboradores de diferentes áreas e cargos sobre temas como: energia, água, mudança climática, 

direitos humanos, riscos socioambientais, entre outros – e seus impactos no mundo, no Brasil e 

no seu dia a dia profissional e pessoal. E que os diálogos promovidos visavam fomentar a 

reflexão sobre os desafios socioambientais que a sociedade enfrenta, bem como os desafios para 

a organização (WALS, 2011). Em relação ao público, cita colaboradores dos escritórios e 

operações industriais da companhia.  

Ter este conteúdo no relatório, não exigido pelo padrão GRI e com um nível de 

detalhamento nas práticas e objetivos, demonstra uma disposição da organização para o tema, 

assim como uma relação intencional da frente de Capacitação e Educação para o fortalecimento 

da sustentabilidade.  

Para além do Programa de Educação para Sustentabilidade, o relatório aborda outras 

capacitações dirigidas a gestores, a fim de prepará-los para a realização de avaliações de 

competências. O relatório esclarece que a avaliação de desempenho permite a definição de 

planos de desenvolvimento individuais aos colaboradores, que contam com treinamentos 

promovidos pela empresa.  

De acordo com o documento, um dos principais temas abordados nas capacitações, 

conduzidas em 2016, foi a disseminação da nova cultura organizacional para líderes, por meio 

de workshops. Nesse momento, nota-se a relação que a organização faz sobre o papel das 

capacitações no fortalecimento de uma cultura organizacional, ainda assim, nesse ano, voltada 

somente a colaboradores com cargos de coordenação, gerência, diretoria e acionistas. Para os 

demais níveis, conforme indicado no documento, seria realizado no ano de 2017.  

O documento não esclarece qual o sentido de cultura organizacional para a companhia.  

• E3 – Ano 2017: 

Em 2017, o relatório trouxe o capítulo de Capacitação e Educação associado à Estratégia 

de Sustentabilidade da organização, demonstrando os esforços da companhia em fortalecer a 

agenda de sustentabilidade internamente por meio de iniciativas de educação. Uma 

característica do capítulo de 2017 foi a apresentação da evolução do tema, comparado a 2016. 

Comparado a 2016, o relatório trouxe mais informações sobre como a organização 

disseminou a estratégia de sustentabilidade na organização, descrevendo os tipos de iniciativas 

adotadas, os temas de conteúdo e indicadores de alcance. Segundo o documento, as iniciativas 

tiveram o objetivo de comunicar, sensibilizar e conscientizar os colaboradores da empresa. 
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Primeiramente, em relação aos tipos de iniciativas, a organização relata a realização de 

workshops com as lideranças para a discussão de questões relacionadas à sustentabilidade no 

Brasil e no mundo e a condução de atividades interativas que, conforme o documento, era um 

meio lúdico associado à representação visual da Estratégia. A realização de jogos interativos 

foi adotada na capacitação de unidades operacionais, o que de certa forma se aproxima de 

elementos da ASpS, como a interatividade entre os diversos atores (PROJECT REPORT, 

2011). 

A publicação expõe que a companhia contou com a formação de multiplicadores que 

passaram a atuar como responsáveis pela disseminação do conteúdo. Nesse aspecto, é possível 

associar ao aprendizado gerado a partir do intercâmbio social e ferramentas colaborativas 

(ROGGE; THEESFELD; STRASSNER, 2020). 

Outras ações e campanhas de comunicação foram realizadas para conduzir essa 

disseminação e, para apresentá-las, o documento traz mais detalhes sobre a realização. Em uma 

delas, os colaboradores podiam enviar cartões postais a colegas, reconhecendo uma iniciativa 

individual que estivesse alinhada aos pilares e temas da Estratégia. Os profissionais também 

foram impactados por meio dos canais de comunicação interna da companhia, de palestras e 

eventos direcionados para o diálogo sobre temáticas da sustentabilidade.  

Consoante à publicação, foi iniciado nesse ano o programa Diálogos de Valor, a fim de 

engajar os líderes com a sustentabilidade e contribuir com a identificação de oportunidades de 

aprimoramento. É citado o tema abordado, sendo este Mudanças Climáticas. Diretores, 

gerentes, coordenadores e membros do Conselho de Administração e do Comitê de 

Sustentabilidade da empresa E3 participaram dos diálogos. Além de palestras com especialistas, 

o evento contou com a participação do presidente da companhia, com o debate sobre os riscos 

e as oportunidades trazidas pelas mudanças climáticas para os negócios atuais. 

Foram realizados encontros no formato TED Talks para o público interno de diferentes 

cargos, sobre temas como: Manejo Sustentável das Florestas, Reaproveitamento, de Resíduos, 

Relacionamento com as Comunidades do Entorno e Ecoeficiência, entre outros. 

Além de detalhes sobre o que realizaram, o relatório apresenta indicadores quantitativos 

sobre seus esforços. Foram formados 500 multiplicadores, capacitados para disseminar a 

Estratégia de Sustentabilidade, totalizando 10.048 horas de treinamentos para disseminação e 

mais 7,8 mil colaboradores treinados, representando mais de 80% do quadro de profissionais 

da empresa. 

No capítulo, também há um espaço dedicado para o indicador de resultado obtido com 

treinamentos para disseminação dos valores da companhia, que reúne os atributos e os 
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comportamentos que a organização incentiva e não admite. O documento registra que toda a 

liderança, até o nível de supervisão das unidades industriais e florestais, foi capacitada para 

incorporar e disseminar esses comportamentos às suas equipes em um processo de aculturação 

contínuo e de longo prazo. 

Apesar de uma abordagem mais detalhada sobre as iniciativas, para além dos requisitos 

do padrão GRI, nota-se que no relatório da companhia não aparecem os indicadores essenciais, 

de acordo com as recomendações do Padrão GRI. Diferente dos demais relatórios, a 

organização não seguiu o Padrão GRI para o capítulo em questão, o que pode vir a prejudicar 

o aspecto da comparabilidade, entendida como um princípio da Norma GRI. Entretanto, trouxe 

mais profundidade na abordagem das iniciativas de Capacitação e Educação, com indicadores 

próprios, e apresentou aquelas voltadas ao fortalecimento da agenda de Sustentabilidade.   

O conjunto de práticas relatadas traz diferentes elementos associados à ASpS, como a 

criação de plataformas de aprendizagem colaborativa, elementos de interação, promoção da 

diversidade de opiniões, contribuições entre os diversos públicos envolvidos, reflexão e 

avaliação (PROJECT REPORT, 2011). 

• E3 – Ano 2018: 

Diferente dos anos anteriores, em que os relatórios apresentaram, exclusivamente, os 

esforços da companhia para a disseminação da estratégia de sustentabilidade, em 2018, o 

relatório apresenta os esforços da organização para a disseminação de sua estratégia e valores 

organizacionais. Segundo o documento, tais esforços fazem parte da jornada de transformação 

e revitalização da cultura organizacional, iniciada em 2016. Mesmo com a mudança do tema, 

de abordagem, a empresa mantém um espaço dedicado à disseminação de sua estratégia de 

sustentabilidade. 

No que tange ao formato, a empresa ainda mantém o enfoque em informações que vão 

além dos requisitos do padrão GRI. Traz os tipos de inciativas realizadas por perfil de público 

e seus objetivos ao realizá-las. 

Sobre a capacitação e educação dos colaboradores acerca da estratégia de 

sustentabilidade, o documento abre o capítulo afirmando que para a companhia atingir suas 

metas de Sustentabilidade, é necessário que os profissionais tenham clareza sobre elas. Essa 

declaração introdutória demonstra, mais uma vez, a consciência e intenção da companhia em 

abordar temas de sustentabilidade em suas práticas de capacitação e educação como meio de 

fortalecer o alcance de seus objetivos estratégicos e cultura organizacional.  
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Dentre as iniciativas realizadas, está a manutenção do programa de diálogos sobre temas 

relacionados aos desafios para o desenvolvimento sustentável. Nesse ano, o tema de destaque 

foi diversidade e inclusão, dirigido a líderes - diretores, gerentes, coordenadores e membros dos 

Conselhos de Administração e Comitê de Sustentabilidade.  

Foram mantidos os encontros no formato TED Talks para o público interno de diferentes 

cargos. Em 2018, os conteúdos abordaram oito cases de sucesso de sustentabilidade, aplicados 

nas mais diversas áreas da companhia. As apresentações são feitas pelos próprios colaboradores 

responsáveis por essas práticas no dia a dia, a fim de reconhecê-los. O documento não traz mais 

informações sobre os temas abordados. 

Outras iniciativas foram lançadas, nesse mesmo ano, tais como:  

• Programa de educação on-line, que dá acesso a uma série de conteúdos em formatos 

como vídeos, livros e artigos científicos. De acordo com o documento, a plataforma 

utiliza o recurso da gameficação, de modo a permitir ao colaborador a realização de 

atividades interativas sobre os conteúdos estudados.  O documento ainda relata que 

o colaborador tem autonomia para selecionar os conteúdos, compartilhá-los com 

outras pessoas, enviar vídeos e mensagens que descrevam boas práticas e participar 

de quizzes que geram pontos que podem ser trocados por recompensas. E por meio 

da plataforma, o colaborador pode contatar a equipe de Sustentabilidade para sanar 

dúvidas e fazer sugestões. 

• Programa de vivência presencial, dirigida aos gestores que são expostos a uma 

experiência com a comunidade local. A proposta, por meio dessas vivências, é que 

as lideranças conheçam mais profundamente a realidade das comunidades e 

fortaleçam seu engajamento com a Estratégia de Sustentabilidade e com sua 

transformação cultural, bem como repensem seu papel nesses dois processos em 

andamento na companhia. O documento afirma que o objetivo da organização é 

alcançar 100% dos gestores até 2025. 

• Série de vídeos dedicada à área Comercial, a fim de apoiar os vendedores e 

promotores da organização a ter o discurso de sustentabilidade conhecido e decorado 

na hora de vender as soluções ao mercado. O documento indica o lançamento 

quinzenal de vídeos curtos e descontraídos, pelo WhatsApp, protagonizados pelos 

próprios colaboradores. A iniciativa foi implementada após workshops com as áreas 

comerciais de todas as suas marcas, que mapearam as dúvidas e demandas dos seus 

clientes e consumidores sobre sustentabilidade. 
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Além das iniciativas de educação para sustentabilidade, a companhia apontou outros 

temas pela primeira vez, como a Transformação Digital, disseminada em treinamentos internos. 

Nesse ano, é citada a realização de adaptações ao processo de recrutamento e seleção de 

estagiários, preparação de gestores e programa de trainees para disseminação de seus valores. 

Como parte do requisito mínimo, estabelecido pelo padrão GRI, o documento traz os 

indicadores essenciais requeridos pela Norma. 

Mais uma vez, o conjunto de práticas relatadas indica diferentes elementos associados 

à ASpS, como: estímulo a elementos de interação, promoção da diversidade de opiniões, 

contribuições entre os diversos públicos envolvidos, reflexão e avaliação (PROJECT REPORT, 

2011). A partir do detalhamento apresentado, pôde-se identificar estratégias de resolução de 

problemas, a partir de plataformas colaborativas em redes (WALS, 2011). 

• E3 – Ano 2019: 

O relatório de 2019 traz um formato mais conciso de informações, comparado com os 

últimos anos. Com o título Gestão da Cultura, o capítulo dedicado ao conteúdo sobre 

capacitação e educação trouxe informações sobre os esforços da empresa na sensibilização do 

público interno em sua jornada de transformação cultural.  

Nesse sentido, em sua introdução, o documento afirma que a companhia desenvolve 

programas específicos de capacitação que atendem às necessidades das diversas áreas. Nota-se 

uma diferença em relação a relatórios anteriores que concentravam os esforços de capacitação 

e educação para atendimento à estratégia de sustentabilidade. Nessa nova configuração, 

apresentada em 2019, o documento cita a oferta de trilhas de carreira, treinamentos, 

capacitações técnicas e comportamentais que visam desenvolver as competências para o 

exercício da função, porém não traz mais detalhes sobre conteúdos abordados, características 

das iniciativas por público ou seus objetivos mais específicos. 

Mesmo com essa mudança, o documento cita o desenvolvimento de ações voltadas para 

o programa de educação para sustentabilidade. Porém, diferente dos últimos anos, o documento 

de 2019 traz menos informações sobre esta frente de trabalho e o qualifica como outras 

iniciativas complementares de formação. Até então, entre 2016 e 2018, as iniciativas de 

capacitação e educação para sustentabilidade eram as únicas e, portanto, protagonistas nesse 

tema.  

Como possível explicação para essa mudança, o documento afirma que a companhia 

estava revisitando sua estratégia de sustentabilidade, a fim de melhor atender a ampliação de 
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seus negócios e áreas de atuação. Mesmo trazendo uma possível explicação para a redução nas 

informações sobre as práticas adotadas para capacitação e educação sobre sustentabilidade, 

ainda faz levantar o questionamento se, de fato, houve uma redução nas atividades e se a 

companhia pretende aproveitar os esforços realizados desde 2016. 

Nota-se que a companhia também não apresenta a correlação do tema aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, prática mantida durante todos os anos anteriores. Essa mudança 

de comportamento independe da mudança da estratégia de sustentabilidade da companhia e 

poderia manter mais equilíbrio sobre a correlação que a organização enxerga entre práticas de 

capacitação e educação e fortalecimento da sustentabilidade. 

Em contraponto, à redução nas informações sobre sustentabilidade, nesse ano, a 

companhia mencionou o reconhecimento obtido pela revista Exame como empresa destaque 

em Sustentabilidade. Trata-se de um dos principais reconhecimentos nacionais em 

sustentabilidade corporativa promovido por um dos mais prestigiados veículos de comunicação 

do Brasil. Normalmente, essa informação é apresentada em um capítulo não obrigatório no 

padrão GRI, dirigido a premiações e reconhecimentos. Apesar de ter este capítulo no 

documento, a empresa não registrou informações a respeito. 

Além das informações expostas até aqui, o relatório aborda a implementação de 

programas de desenvolvimento de talentos, com o objetivo de identificar e formar lideranças 

mais preparadas para os desafios futuros. No documento não há informações sobre como esses 

potenciais talentos são identificados, nem quais seriam os possíveis desafios e sua correlação 

com os objetivos estratégicos. 

• E3 – Ano 2020: 

Mais uma vez, nomeado Gestão da Cultura, o capítulo que aborda indicadores 

relacionados à Capacitação e Educação do Padrão GRI apresentou os esforços relacionados à 

transformação cultural, avaliação e desenvolvimento dos colaboradores. Por se tratar do 

primeiro ano de publicação pós-pandemia da Covid-19, o documento enfatizou os esforços de 

adaptação dos programas de capacitação e educação diante dos cuidados com o distanciamento 

social.  

Seguindo o mesmo formato do relatório de 2019, o documento de 2020 não apresenta 

informações exclusivamente sobre educação para sustentabilidade. Nesse ano, em especial, 

também não há qualquer informação a respeito. Não ficou registrado se a companhia 

descontinuou suas práticas de educação para sustentabilidade ou se apenas não implementou 
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novas iniciativas nesse sentido, bem como se essas mudanças foram tratadas internamente com 

os colaboradores que, até então, vinham participando de iniciativas desde 2016. No documento, 

não há menção se a companhia já atualizou sua estratégia de sustentabilidade, deixando omissa 

evolução ou não deste assunto. 

Considerando este como um documento público, dirigido aos stakeholders da 

organização, inclusive colaboradores, faz-se importante trazer informações que possam 

esclarecer melhor os passos adotados e previstos pela organização. Nesse sentido, não sinalizar 

os avanços, realizados ou previstos, sobre a estratégia de sustentabilidade trata-se de uma 

omissão delicada para esta publicação. 

 Novamente, são citadas as iniciativas que apoiam as diferentes áreas da organização, 

como trilhas de carreira, treinamentos, capacitações técnicas e comportamentais. Dessa vez, 

eles mantiveram a correlação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ao capítulo, 

sinalizando a consciência da organização sobre como prática de capacitação e educação podem 

apoiar o fortalecimento da agenda de sustentabilidade, independentemente de seus esforços 

serem dedicados a um tema de formação diretamente relacionado à sustentabilidade. 

Devido às medidas de segurança exigidas durante a pandemia da Covid-19, em 2020, o 

relatório cita que alguns programas de formação adquiriram o formato on-line para permitir que 

os colaboradores participassem mesmo em sistema home office, como foi o caso do Programa 

de Trainee. A companhia não traz mais informações sobre os efeitos dessas mudanças, sejam 

elas positivas ou não. Finalmente, o documento apresenta indicadores essenciais exigidos pelo 

padrão GRI, como horas de treinamento. 

Quadro 7 – Consolidação da análise sobre a empresa E3 

Aspecto de 

análise 

Ano da publicação 

2016 2017 2018 2019 2020 

Capacitação e 

Educação é 

apresentação 

como tema 

material? 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Objetivo de 

capacitação e 

educação. 

Fortalecer os 

objetivos 

estratégicos da 

empresa e a 

agenda de 

sustentabili-

dade, 

internamente. 

Fortalecer a 

agenda de 

sustentabili-

dade, 

internamente. 

Disseminar a 

estratégia e 

valores 

organizacio-

nais. 

Sensibilizar o 

público 

interno em sua 

jornada de 

transformação 

cultural. 

Apoiar a 

transformação 

cultural, 

avaliação e 

desenvolvi-

mento dos 

colaboradores. 

Continua 
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Continuação do Quadro 7 

Aspecto de 

análise 

Ano da publicação 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tipo de 

iniciativas e 

práticas 

relatadas. 

 Workshops 

para líderes, 

jogos 

interativos, 

debates sobre 

temas de 

sustentabili-

dade, 

palestras, 

capacitação de 

multipli-

cadores, 

iniciativas de 

comunicação 

interna como 

cartas escritas 

pelos próprios 

colaboradores.  

 

Programa de 

diálogos sobre 

temas 

relacionados 

aos desafios 

para o desen-

volvimento 

sustentável; 

encontros no 

formato TED 

Talks para 

apresentação 

de cases de 

sustentabili-

dade; 

programa de 

educação on-

line; jogos; 

vivências e 

conteúdo em 

diferentes 

formatos, 

disponíveis em 

plataformas 

colaborativas. 

Trilhas de 

carreira, 

treinamentos, 

capacitações 

técnicas e 

comporta-

mentais que 

visam 

desenvolver as 

competências 

para o 

exercício da 

função. 

Trilhas de 

carreira, 

treinamentos, 

capacitações 

técnicas e 

comporta-

mentais. 

Atende aos 

requisitos da 

Norma GRI?  

Sim Não Sim Sim Sim 

Aspectos 

complementa-

res à Norma 

GRI relatados. 

Apresentação 

dos aspectos 

de sustentabi-

lidade associ-

ados ao 

capítulo, à luz 

dos ODS; 

avanços que a 

companhia no 

tema, compa-

rado ao ano 

anterior (con-

tinuidade); 

exemplos de 

esforços: mapa 

de sucessão de 

líderes e 

avaliação de 

desempenho, 

revisão da 

estratégia de 

gestão de 

pessoas;. 

Apresentação 

dos aspectos 

de sustentabi-

lidade associ-

ados ao 

capítulo, à luz 

dos ODS; 

avanços que a 

companhia no 

tema, compa-

rado ao ano 

anterior (con-

tinuidade); 

exemplos de 

esforços e seus 

objetivos 

(formato das 

iniciativas e 

temas aborda-

dos);. 

Detalhamento 

das atividades 

realizadas. 

Relato sobre 

práticas de 

educação 

adotadas. 

Relato sobre 

práticas de 

educação 

adotadas. 

Continua 
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Continuação do Quadro 7 

Aspecto de 

análise 

Ano da publicação 

2016 2017 2018 2019 2020 

 dados sobre as 

iniciativas para 

os diferentes 

níveis de 

cargos da 

organização. 

dados sobre as 

iniciativas para 

os diferentes 

níveis de 

cargos da 

organização. 

   

Experiências 

específicas em 

sustentabi-

lidade   

Associação 

aos Objetivos 

de Desenvol-

vimento Sus-

tentável – 

ODS estão 

associados ao 

tema, a saber: 

saúde e bem-

estar (ODS 3), 

igualdade de 

gênero (ODS 

5) e trabalho 

decente e 

crescimento 

econômico 

(ODS 8).  

Workshops 

para líderes, 

jogos intera-

tivos, debates 

sobre temas de 

sustentabili-

dade, 

palestras, 

capacitação de 

multiplica-

dores, inicia-

tivas de 

comunicação 

interna como 

cartas escritas 

pelos próprios 

colaboradores.  

Programa de 

diálogos sobre 

temas 

relacionados 

aos desafios 

para o desen-

volvimento 

sustentável; 

encontros no 

formato TED 

Talks para 

apresentação 

de cases de 

sustentabili-

dade; progra-

ma de edu-

cação on-line; 

jogos;  

Apesar de citar 

a permanência 

do programa 

de educação 

para susten-

tabilidade, não 

cita as práticas 

relatadas. 

Não relatado. 

 Associação 

aos Objetivos 

de Desenvol-

vimento Sus-

tentável - ODS 

estão associa-

dos ao tema, a 

saber: saúde e 

bem-estar 

(ODS 3), 

igualdade de 

gênero (ODS 

5) e trabalho 

decente e cres-

cimento eco-

nômico (ODS 

8).  

Formatação 

visual mais 

aparente para 

o termo. 

 vivências e 

conteúdo em 

diferentes 

formatos, 

disponíveis em 

plataformas 

colaborativas. 

  

Continua 
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Conclusão do Quadro 7 

Aspecto de 

análise 

Ano da publicação 

2016  2016  2016 

 “Educação 

para Sustenta-

bilidade” com 

a afirmação de 

que este foi 

destaque do 

ano.  

Lançamento 

do Programa 

de Educação 

para 

Sustentabili-

dade, com o 

objetivo de 

conscientizar e 

sensibilizar 

todos os nos-

sos colabora-

dores para o 

assunto. 

    

Temas de 

sustentabi-

lidade 

Energia, água, 

mudança cli-

mática, direi-

tos humanos, 

riscos socio-

ambientais e 

compromissos 

de sustentabili-

dade da 

empresa. 

Abordagem 

dos temas de 

Mudanças 

Climáticas, 

Relaciona-

mento com 

Comunicação, 

Operações 

Sustentáveis. 

Além dos com-

promissos de 

sustentabili-

dade e apesar 

do relato mais 

detalhado 

sobre práticas, 

não há infor-

mações sobre 

os temas. 

Não relatado. Não relatado. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

• Empresa E4 – Capacitação e Educação: um tema material pouco evidenciado:  

Para a empresa E4, durante todos os anos analisados, Capacitação e Educação estiveram 

entre os temas apresentados na matriz de materialidade da organização, ou seja, entre os temas 

mais relevantes para a organização e seus stakeholders, portanto prioritário no Relatório de 

Sustentabilidade. Porém, diferente das demais organizações, o relato da empresa E4 não atende 

aos requisitos mínimos exigidos pela GRI sobre o tema, apresentando uma ausência técnica e 

normativa. A empresa não traz menção de práticas associadas à Sustentabilidade. 

• E4 – Ano 2016: 

No primeiro ano de análise, o relatório da companhia apresenta o tema Capacitação e 

Educação como um tópico material para ela. Mesmo com essa indicação prioritária, o 
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documento não dedica um capítulo ou mesmo trecho para a abordagem dos indicadores 

essencialmente exigidos pelo padrão GRI. Das informações requeridas, apresenta apenas o 

indicador de número de horas de treinamento por empregado, tanto por gênero quanto por 

cargo, sem qualquer análise ou descrição complementar. Também não é apresentada uma 

descrição de ações de capacitação e educação, nem mesmo quaisquer esforços relacionados a 

práticas de fomento à educação para sustentabilidade.  

Diferente de outras companhias, o documento de 2016 da empresa E4 omite dados 

essenciais para o cumprimento do padrão GRI. No caso, apesar de afirmar que a empresa segue 

as diretrizes normativas, a ausência dessas informações denota o descumprimento técnico da 

Norma.  

• E4 – Ano 2017: 

Em 2017, o Relatório continua apresentando o tema como material, mas, dessa vez, 

amplia o volume de informações sobre o tema. Cita iniciativas de desenvolvimento para 

estagiários e trainees, bem como a oferta de uma plataforma on-line de treinamentos com 

conteúdo de diversos temas.  

O documento elenca alguns dos formatos abordados, dentre eles o uso de games, 

gincanas e equipamentos de realidade aumentada, a fim de ampliar a conexão dos colaboradores 

às novas tecnologias.  

Apesar de trazer mais informações, comparado com o relatório do ano anterior, o 

documento não cita os temas abordados e os objetivos da companhia com seus esforços de 

capacitação e educação. A ausência dessas informações dificulta o próprio entendimento do 

que a organização entende e busca com suas iniciativas nessa área. Ainda assim, nota-se o 

entendimento de que o uso de formatos que se apoiam na tecnologia é bem percebido pela 

organização. 

No que tange à educação para sustentabilidade, o documento não apresenta qualquer 

ação nesse sentido. Percebe-se que a companhia não associa, nesse documento, seus esforços 

de capacitação e educação como meio de fortalecer a agenda de sustentabilidade. 

• E4 – Ano 2018: 

Em 2018, a companhia se preparava para uma grande fusão com outra multinacional, 

em seu relatório da época, apresentou ações dedicadas cuidado com os colaboradores durante 
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essa fase de mudança. O documento aponta algumas iniciativas, como palestras presenciais 

sobre superação, conduzidas por atletas e encontros presenciais de formação para líderes.  

Diferente dos anos anteriores, no documento, a companhia afirma ter um objetivo para 

com as ações de capacitação e educação. Ainda assim, cita apenas duas iniciativas sem 

esclarecer se foram desenvolvidas mais ações e se todos os colaboradores da organização 

tiveram a oportunidade de acesso.  

Mais uma vez, a associação da capacitação e educação a aspectos de sustentabilidade 

não ocorre. Nota-se que a organização não atende aos requisitos mínimos do padrão GRI.  Dessa 

forma, o documento não apresenta, tecnicamente, o relato de acordo com o recomendado. 

• E4 – Ano 2019: 

Em 2019, o relatório já apresenta a organização, fruto da fusão anunciada no ano 

anterior. Nesse ano, o documento apresenta ações mais detalhadas e dedicadas à integração e 

adaptação dos colaboradores nesse novo contexto.  

São apresentados alguns formatos e temas tratados, como workshops dirigidos aos 

colaboradores com níveis de gerência e acima sobre o papel da liderança e a incorporação de 

direcionadores culturais. Menciona, sem detalhes, a realização de campanhas de comunicação 

interna para todos os níveis da companhia, a fim de gerar reflexão sobre a forma como as 

pessoas estão vivenciando suas diretrizes de cultura na prática. Apesar do intuito de promover 

a reflexão, não é possível associar a efetividade de campanhas de comunicação nesse sentido, 

por não trazer aspectos que favoreçam a geração de conhecimento a partir de espaços de debates 

reflexivos (COTTER, 2014). 

A organização também se utiliza da formação de grupos de colaboradores, a fim de 

torná-los multiplicadores de suas novas diretrizes culturais. Segundo o documento, formaram 

multiplicadores em todos os níveis hierárquicos da organização. A companhia não traz detalhes 

sobre como essas formações foram desenvolvidas, os formatos ou mesmo temas abordados. 

Como parte da jornada de desenvolvimento do colaborador, nesse ano, pela primeira 

vez, apresentam o programa interno dirigido ao fortalecimento da diversidade e inclusão na 

companhia. Foram formados cinco grupos: fortalecimento da equidade de gênero, raça e etnia, 

LGBTQIA+, Pessoas com Deficiência (PcD) e Gerações. 

Mesmo com a ausência de detalhes sobre as práticas conduzidas, percebe-se uma 

ampliação no tema Capacitação e Educação. Esta ampliação no relatório, diante de um 

momento estratégico com a fusão entre organizações, denota o reconhecimento da organização 
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de que a capacitação e o desenvolvimento são importantes meios de integração e fortalecimento 

dos objetivos da organização. Nesse sentido, ao notar mais uma vez que a companhia não 

relatou seus esforços internos para o fortalecimento da agenda de sustentabilidade, é possível 

entender que este não é um objetivo para a organização.   

Percebe-se, pela primeira vez, a integração do tema Diversidade como conteúdo de 

desenvolvimento. Ainda assim, o tema não é associado no relatório à agenda de 

sustentabilidade. 

• E4 – Ano 2020: 

Em 2020, Capacitação e Educação continuam sendo tema do material para organização, 

porém, mesmo com a recomendação, o documento não traz esses dados essenciais. 

Diante do cenário da Covid-19, o documento apresenta esforços adotados pela 

companhia no cuidado dos colaboradores, no que tange à saúde. Diferente de outras companhias 

analisadas, não são relatadas adaptações nas práticas de treinamento a fim de melhor atender os 

colaboradores durante as medidas de segurança recomendas para o período da pandemia. 

Quadro 8 – Consolidação da análise sobre a empresa E4 

Aspecto de 

análise 

Ano da publicação 

2016 2017 2018 2019 2020 

Capacitação e 

Educação é 

apresentação 

como tema 

material? 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Objetivo de 

capacitação e 

educação. 

Não relatado. Não relatado. Preparar o 

público 

interno da 

companhia 

para o proces-

so de fusão. 

Promover a 

integração e 

adaptação dos 

colaboradores 

no contexto 

pós-fusão. 

Não relatado. 

Tipo de 

iniciativas e 

práticas 

relatadas. 

Não relatado. Desenvolvi-

mento para 

estagiários e 

trainees, bem 

como a oferta 

de uma 

plataforma on-

line de 

treinamentos 

com conteúdo 

de diversos 

temas;  

Iniciativas 

como 

palestras 

presenciais 

sobre 

superação, 

conduzidas 

por atletas e 

encontros 

presenciais de 

formação para 

líderes. 

Como work-

shops 

dirigidos aos 

colaboradores 

com níveis de 

gerência e 

acima sobre o 

papel da lide-

rança e a in-

corporação de 

direcionadores 

culturais. 

Esforços 

adotados pela 

companhia no 

cuidado dos 

colaboradores, 

no que tange à 

saúde, sem 

citar 

exemplos. 

Continua  
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Conclusão do Quadro 8 

Aspecto de 

análise 

Ano da publicação 

2016 2017 2018 2019 2020 

  uso de games, 

gincanas e 

equipamentos 

de realidade 

aumentada, a 

fim de ampliar 

a conexão dos 

colaboradores 

às novas 

tecnologias 

 Realização de 

campanhas de 

comunicação 

interna para 

todos os níveis 

da companhia, 

a fim de gerar 

reflexão sobre 

como as 

pessoas estão 

 

Objetivo de 

capacitação e 

educação. 

Não relatado. Não relatado. Preparar o 

público 

interno da 

companhia 

para o 

processo de 

fusão. 

Promover a 

integração e 

adaptação dos 

colaboradores 

no pós-fusão, 

vivenciando 

suas diretrizes 

de cultura na 

prática. 

Formação de 

grupos de 

colaboradores, 

para torná-los 

multiplicado-

res de suas 

novas diretri-

zes culturais 

Não relatado. 

Atende aos 

requisitos da 

Norma GRI?  

Não Sim Não Sim Não 

Aspectos 

complementares 

à Norma GRI 

relatados. 

Não relatado. Descrição dos 

formatos 

adotados em 

suas práticas. 

Descrição dos 

formatos 

adotados em 

suas práticas. 

Descrição dos 

formatos 

adotados.  

Não 

Experiências 

específicas em 

sustentabilidade. 

Não relatado. Não relatado. Não relatado. Formações 

para o 

fortalecimento 

da diversidade 

e inclusão na 

companhia. 

Não 

Temas de 

sustentabilidade. 

Não relatado. Não relatado. Não relatado. Diversidade e 

Inclusão. 

Não 

Fonte: Elaborado pela autora. 

• Empresa E5 – Do mapeamento das lacunas de conhecimento à definição de um 

compromisso estratégico para sustentabilidade dirigido a gestão de pessoas: 

Da mesma forma como foi percebido nos relatórios das demais organizações analisadas, 

o tema Capacitação e Educação está presente na materialidade da empresa E5. No que tange 
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aos aspectos de sustentabilidade, menções são feitas em algumas das publicações, sem 

declarações que afirmam um compromisso de fortalecimento da agenda de sustentabilidade a 

partir da capacitação. 

Como destaque, não apresentado pelas demais empresas, a E5 relata a realização de um 

mapeamento de lacunas de conhecimento na organização, como insumo para a construção do 

planejamento estratégico de Capacitação e Educação na companhia. Diferente das demais 

organizações, em alguns relatórios da E5, são apresentados indicadores de resultados não 

recomendados pela Norma GRI, como forma de mensurar a efetividade de seus esforços.  

• E5 – Ano 2016: 

No relatório do ano de 2016, o primeiro ano de análise, a organização relata a realização 

de um mapeamento de lacunas de conhecimento, a fim de nortear o planejamento estratégico 

global de capacitação da organização. De todos os relatórios analisados, este foi o único a citar 

a realização deste mapeamento, bem como a priorização dos esforços de capacitação e educação 

da companhia. Ainda assim, não elenca as lacunas identificadas e os objetivos definidos para 

suas ações. 

De maneira geral, a companhia apresenta os indicadores essencialmente requeridos pelo 

padrão GRI, bem como o relato de algumas das iniciativas adotadas, tais como: a formação de 

multiplicadores internos, a estruturação de um programa de lideranças e a realização de 

capacitações técnicas. Em relação aos formatos, faltou incluir atividades presenciais e o uso de 

plataformas digitais de treinamento.  

Mesmo não trazendo mais detalhes sobre os objetivos de suas ações e os resultados 

obtidos, a companhia elenca uma diversidade de ações e formatos adotados. Essa composição 

demonstra um olhar da companhia para os diferentes níveis da organização, bem como a 

compreensão da adoção de diferentes estímulos de aprendizagem. 

A empresa dedicou um espaço específico sobre práticas de capacitação e educação para 

incorporação da sustentabilidade. Nele, o relatório cita a realização de uma semana de 

sustentabilidade dedicada a treinamentos sobre temas de sustentabilidade aliados a premiações, 

dirigidos aos diferentes níveis de cargos na organização. Não há menção sobre qualquer outra 

atividade fora desse período de uma semana. Considerando a diversidade de temas de 

sustentabilidade, o período de uma semana pode ser considerado pouco para as oportunidades 

e necessidades de abordagem ao longo do ano. 
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De acordo com o relatório, todos os programas de capacitação e educação da empresa, 

dos técnicos às lideranças, recebem conteúdo conforme seus pilares, sendo um deles as práticas 

sustentáveis. Apesar de citarem esse pilar, não são apresentadas mais informações sobre as 

práticas sustentáveis. 

• E5 – Ano 2017: 

Em 2017, o relatório continua apresentando um capítulo específico para Capacitação e 

Educação. Nesse ano, o documento introduz o capítulo afirmando que a companhia busca 

consolidar uma abordagem global ao tema Capacitação e Educação. Essa abordagem, de acordo 

com o documento, tem o objetivo de posicionar o empregado como protagonista de seu 

crescimento profissional. Esse posicionamento voltado ao autodesenvolvimento é apresentado 

nos relatórios da maioria das empresas objetos deste estudo, demonstrando um comportamento 

comum que além de associar ao colaborador essa responsabilidade, declara e busca fortalecer 

esse entendimento internamente. 

Como meio de consolidar esse posicionamento, o documento relata que a organização 

tem promovido iniciativas com o fim de evoluir uma visão voltada à ascensão profissional via 

obtenção de um novo cargo, para uma visão que priorize diferentes experiências. Tais 

experiências, como relatado no documento, envolvem movimentações entre áreas, experiências 

internacionais e a liderança em projetos de áreas distintas da originária do empregado. Eles 

chamam de estímulo à autonomia.  

No documento também estão citados formatos e temas abordados nas capacitações. 

Dentre os formatos estão as capacitações on-line oferecidas aos colaboradores de diferentes 

cargos, capacitações técnicas para as áreas operações e formações presenciais e internacionais 

aos cargos de liderança. No documento consta um programa de treinamento presencial, dirigido 

aos colaboradores selecionados, considerados de alto potencial. Em relação aos temas 

abordados, de maneira geral, estão: gestão financeira, gestão, negócios, valores e crenças da 

companhia, noções de computação, comunicação oral e escrita e inglês. 

Nesse ano, diferentemente de 2016, não são citadas atividades ou compromissos 

direcionados ao fortalecimento da agenda de sustentabilidade. Não fica claro se a organização 

optou por não dar visibilidade. Em contrapartida, o capítulo traz um quadro com iniciativas 

voltadas à capacitação sobre o tema Diversidade e Inclusão. O documento afirma que o tema 

passou a ser prioritário na companhia, em âmbito global. 
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Dentre as iniciativas relatadas, estão palestras e treinamentos para todos os níveis da 

organização, mentoria mensal e eventos internos. O documento não traz mais informações sobre 

como todo o processo foi conduzido. Com relação aos temas abordados estão empoderamento 

feminino e violência de gênero. Pelo relato, percebe-se que a companhia priorizou a abordagem 

de temas relacionados à equidade de gênero, mesmo existindo uma variedade de temas 

relacionados à diversidade. Ainda assim, a companhia não explica no documento a motivação 

para este foco ou mesmo a existência de outras ações dirigidas aos demais aspectos da 

Diversidade. 

Apesar do relato sobre o tema Diversidade e Inclusão, não há uma declaração 

intencional da organização que associe seus esforços para o tema como meio de fortalecimento 

da agenda sustentabilidade. 

• E5 – Ano 2018: 

Como ampliação à abordagem do ano de 2017, em 2018, o documento traz o tema 

Diversidade e Inclusão presente no título do capítulo e como elemento central da estratégia de 

Capacitação e Educação da organização. 

Nesse ano, o relatório introduz o capítulo com a afirmação de que a companhia 

progrediu na construção de avaliações técnicas que assegurarão o direcionamento mais 

assertivo das prioridades de capacitação. O início dessa construção é relatado no documento de 

2016, trazendo entre as duas publicações o sentido de continuidade e prestação de contas sobre 

as práticas adotadas. Esse comportamento não foi comum entre os relatórios analisados, bem 

como não é requerido no padrão GRI, mas certamente é positivo para a organização no 

cumprimento de seu propósito de trazer transparência sobre o andamento de seus compromissos 

aos seus públicos de relacionamento. 

Na publicação de 2018, há uma ampliação na abordagem das iniciativas promovidas em 

prol da Capacitação e Educação. Com a chamada “olhar no futuro”, o relatório afirma que a 

companhia oferece diversas ferramentas para este fim, tais como: workshops de carreira, trilhas 

de conhecimento para que os empregados tenham visibilidade de alternativas para o seu 

desenvolvimento e mentoria conduzida por líderes da própria empresa. Tais práticas visam 

apoiar o posicionamento de autonomia para o colaborador, conforme também relatado em 2017. 

Apesar de esses novos formatos serem apresentados em 2018, não são tratados como novas 

ferramentas. Dessa forma, não fica evidente se, de fato, são novas ferramentas ou se, no 

passado, não foram citadas por uma decisão da companhia. 
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Como argumento de que os esforços foram bem-sucedidos, relatam ter resultados no 

aumento dos números de promoções internas, movimentações entre áreas e experiências 

internacionais. É o único relatório, dentre os relatados, que busca demonstrar a efetividade de 

seus esforços. Apresentar a efetividade não é requerido pelo padrão GRI, o que demonstra uma 

intenção da companhia em trazer essa informação. 

Ainda no que tange ao desenvolvimento dos funcionários, a companhia afirma realizar 

uma gestão de performance que considera a análise de desempenho de todos os funcionários. 

Não cita como essa gestão ocorre e quais critérios são adotados para avaliação de uma boa 

performance. Apesar de não ser uma informação requerida pelo padrão GRI, abre-se uma 

margem para discussão sobre os critérios de avaliação de performance. Levanta-se a questão 

se, para a avaliação da performance dos colaboradores, são considerados elementos 

relacionados à aprendizagem para sustentabilidade.  

A metodologia de avaliação de performance, em linha com o documento, inclui como 

produto a estruturação de Planos de Desenvolvimento Individuais (PDI), que consistem em 

planos de ação que apoiam os funcionários em seu autodesenvolvimento.  

O documento dedica uma seção dirigida aos esforços da companhia no desenvolvimento 

das lideranças. Segundo o relatório, a companhia quer garantir que os profissionais em posições 

de liderança estejam cada vez mais preparados para atuar de forma eficiente e proativa, tanto 

nos processos e tecnologias dos negócios quanto nos desafios de gestão de pessoas. Para isso, 

deu-se continuidade a dois programas de desenvolvimento, já apresentados nos relatórios dos 

anos anteriores, que envolvem formações presenciais. Para o nível gerencial, relata duas 

imersões presenciais em formação de liderança.  

O documento cita, pela primeira vez, um programa inicialmente criado para acelerar o 

desenvolvimento de carreiras de trainees e jovens talentos, com mais de um ano na empresa. O 

envolvimento dos participantes não exige limite de idade e consiste na aplicação de um desafio 

no qual os candidatos devem solucionar um dilema da companhia, como se desempenhassem a 

função de CEO. O documento indica que a duração média do programa é de 14 meses e inclui 

treinamentos presenciais, visitas e a realização de projeto construído com metodologias de 

inovação. Apesar de o relato não associar a iniciativa como meio de fortalecimento da agenda 

de sustentabilidade, a prática remete a elementos sociais e institucionais da ASpS, estratégias 

complexas de resolução de problemas, as plataformas colaborativas podem ser virtuais ou 

baseadas em redes, com práticas interinstitucionais ou setoriais (WALS, 2011). 
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Mais uma vez, o documento não traz relatos sobre práticas e iniciativas de capacitação 

e educação sobre temas relacionados à sustentabilidade, bem como compromissos voltados a 

esse objetivo. 

• E5 – Ano 2019: 

Com o capítulo intitulado “Conhecimentos Revalorizados”, o documento começa 

afirmando que, ao longo do ano, a empresa manteve suas políticas de treinamento com o 

objetivo de incentivar o crescimento pessoal e profissional dos empregados. Afirma que as 

principais iniciativas, como já apresentadas, são dirigidas às lideranças da companhia, com a 

revisão regular dos conteúdos. 

O ano de 2019 foi de consolidação e fortalecimento das ações e programas de 

Treinamento e Desenvolvimento, como visto no documento. Com foco em capacitação, a 

empresa viu a necessidade de revalorizar conhecimentos técnicos mais ligados ao mundo 

industrial e, assim, criou um programa de ensino técnico, destinado aos gerentes da 

organização. O documento relata que a companhia utilizou um material customizado para o 

público de Operações, além de cases reais construídos com o time da fábrica e em alinhamento 

com sua ferramenta de gestão. Realizaram duas turmas que foram compostas pela liderança 

(gerentes, coordenadores e supervisores) e por engenheiros. 

Nos anos anteriores, as capacitações técnicas também foram citadas, porém sem 

qualquer detalhamento ou objetivo declarado. Nesse ano, a abordagem fixou-se na intenção em 

fortalecer essa frente. Ainda assim, não esclarece os fatores que levaram a esse direcionamento. 

De todo modo, sinaliza a aplicação de diferentes formatos de atividades e estímulos de 

aprendizagem.  

Outra ação priorizada no ano, um módulo de formação destinados a gerentes de fábricas, 

com o objetivo de alinhar práticas, conceitos expectativas para a função em suas operações. A 

formação consistiu na preparação dos participantes como multiplicadores internos, mas não traz 

mais informações sobre temas abordados e formatos.  

Ainda com o objetivo declarado de fortalecer e garantir o desempenho contínuo dos 

colaboradores, o documento relata o lançamento de um programa de capacitação dedicado ao 

time de vendas. Aqui, o documento cita o formato de aplicação e os conteúdos abordados, a 

saber: treinamento no formato on-line e presencial sobre processos comerciais, ferramentas de 

vendas e gestão comercial. Dentro do programa, foi revisado o processo de integração do time 

de vendas e marketing, em que todo novo empregado da diretoria passa por uma semana de 
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treinamentos a fim de conhecer mais a Empresa, suas políticas da organização, o processo fabril 

e os produtos que venderá, além dos argumentos de vendas e as ferramentas de trabalho.  

Finalmente, além dos programas de capacitação já citados, o relatório dá continuidade 

ao tema de avaliação de desempenho, à luz do relatório de 2019. O documento relata que a 

empresa redesenhou seus processos de avaliação de desempenho e carreira, com mudanças para 

garantir um processo de avaliação mais focado em pessoas. Com relação a esse novo desenho, 

a empresa afirma que as mudanças envolveram a implementação de novos sistemas, 

metodologia e critérios de avaliação. Ainda assim, não traz mais detalhes a respeito. 

De maneira geral, o documento demonstra uma ampliação na abordagem do tema 

Capacitação e Educação no relatório, assim como a implementação de novas iniciativas e 

direcionamentos. Em contrapartida, mais uma vez, não cita aspectos de sustentabilidade 

associados a essa estratégia. Curiosamente, a companhia não vincula no documento objetivos 

de ampliação dos seus compromissos e estratégia de sustentabilidade aos objetivos de 

desenvolvimento humano, apesar de declará-los na introdução do relatório. Esse 

comportamento sinaliza uma valorização dos aspectos de capacitação e educação, porém ainda 

não há uma associação dos aspectos de sustentabilidade como temas estratégicos para o 

desenvolvimento de suas equipes.  

• E5 – Ano 2020: 

Em 2020, o capítulo denota em seu título uma mudança de abordagem. Com a chamada 

“Cuidado com as Pessoas”, o documento introduz este capítulo abordando a pandemia da 

Covid-19 e a declaração de que esse contexto influenciou na definição de um compromisso 

estratégico de longo prazo, em sua estratégia de sustentabilidade, dirigido para as pessoas. O 

compromisso, descrito na publicação, envolve temas como fortalecimento da diversidade, 

melhorias no plano de saúde, gestão do conhecimento e governança.  

Interessante notar que a companhia já apresentava compromissos em sua estratégia de 

sustentabilidade há pelo menos cinco anos, porém não havia um compromisso dirigido a 

pessoas. O cenário pandêmico que se impôs, acabou sinalizando esta necessidade.  

No que tange efetivamente às práticas de capacitação e educação, a companhia afirma 

que com essa nova realidade, as plataformas virtuais se tornam o principal meio para a formação 

dos funcionários. Mesmo citado em todos os anos analisados, segundo a publicação, o formato 

on-line demandou adaptação do time de treinamento e desenvolvimento para o cumprimento 

de seus objetivos. 
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Todas as iniciativas existentes foram mantidas, porém, adaptadas ao formato on-line. 

Apesar de citar a continuidade das ações, o documento não traz mais informações a respeito.  

Comparado ao ano anterior, a publicação traz menos informações e dados sobre o tema 

e não apresenta desafios impostos pelo novo cenário, temas de conteúdo abordados e aspectos 

de sustentabilidade contemplados em suas práticas de capacitação. 

Quadro 9 – Consolidação da análise sobre a empresa E5 

Aspecto de 

análise 

Ano da publicação 

2016 2017 2018 2019 2020 

Capacitação e 

Educação é 

apresentação 

como tema 

material? 

 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Objetivo de 

capacitação e 

educação. 

Não relatado. Consolidar 

uma 

abordagem 

global ao tema 

Capacitação e 

Educação. 

Fortalecer a 

diversidade e 

inclusão na 

organização. 

Incentivar o 

crescimento 

pessoal e 

profissional 

dos 

empregados. 

 

Não relatado. 

Tipo de 

iniciativas e 

práticas 

relatadas. 

Mapeamento 

de lacunas de 

conhecimento; 

formação de 

líderes; 

formação de 

multiplicadore

s internos, a 

estruturação 

de um 

programa de 

lideranças e a 

realização de 

capacitações 

técnicas.  

 

Formação de 

líderes; 

capacitações 

on-line 

oferecidas aos 

colaboradores 

de diferentes 

cargos, 

capacitações 

técnicas para 

as áreas 

operações e 

formações 

presenciais e 

internacionais 

aos cargos de 

liderança.  

 

 

Workshops de 

carreira, 

trilhas de 

conheci-

mento para 

que os 

empregados 

tenham visibi-

lidade de 

alternativas 

para o seu 

desenvolvi-

mento e 

mentoria 

conduzida por 

líderes da 

própria 

empresa, 

formação de 

líderes. 

Formação de 

líderes; 

programa de 

ensino 

técnico, 

destinado aos 

gerentes da 

organização; 

cases reais 

construídos 

com o time da 

fábrica; 

treinamento 

no formato 

on-line e 

presencial 

sobre 

processos 

comerciais, 

ferramentas de 

vendas e 

gestão 

comercial. 

 

Adaptação do 

time de 

treinamento e 

desenvolvi-

mento para a 

realização de 

atividades no 

formato on-line. 

Continua 
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Continuação do Quadro 9 

Aspecto de 

análise 

Ano da publicação 

2016 2017 2018 2019 2020 

Atende aos 

requisitos da 

Norma GRI? 

 

Não Sim Não Sim Não 

Aspectos 

complementare

s à Norma GRI 

relatados. 

Relato sobre 

as práticas 

adotadas.  

Relato sobre 

as práticas 

adotadas, 

objetivos dos 

seus esforços. 

O relatório 

apresenta 

informações 

que demons-

tram a evo-

lução de 

iniciativas 

anunciadas 

nos anos 

anteriores. 

Também apre-

sentam indica-

dores 

próprios, a fim 

de demonstrar 

a efetividade 

dos seus 

investimentos 

em capaci-

tação e 

educação. 

 

Detalhamento 

sobre as 

práticas. 

Apresentação de 

objetivos 

estratégicos com 

o tema. 

Experiências 

específicas em 

sustentabilidade

.  

Semana de 

sustentabili-

dade dedicada 

a treinamentos 

sobre temas 

de 

sustentabili-

dade, aliados a 

premiações, 

dirigidos aos 

diferentes 

níveis de 

cargos na 

organização. 

 

Palestras e 

treinamentos 

para todos os 

níveis da 

organização, 

mentoria 

mensal e 

eventos 

internos sobre 

Diversidade e 

Inclusão. 

 Não relatado. Apesar de não 

relatar práticas 

específicas em 

sustentabili-

dade, em 2020, 

a empresa 

apresenta a 

definição de um 

compromisso 

estratégico de 

longo prazo, em 

sua estratégia de 

sustentabili-

dade, dirigido 

para as pessoas. 

 
Continua 
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Conclusão do Quadro 9 

Aspecto de 

análise 

Ano da publicação 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Segundo o 

relatório, 

todos os 

programas de 

capacitação e 

educação da 

empresa, dos 

técnicos aos 

de liderança, 

recebem 

conteúdo em 

conformidade 

aos seus 

pilares, sendo 

um deles 

práticas 

sustentáveis. 

 

    

Temas de 

sustentabili-

dade. 

 

Não relatado. Diversidade e 

Inclusão. 

Diversidade e 

Inclusão. 

Não relatado. Diversidade e 

Inclusão. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

6.3  CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO: A VISÃO DOS PROFISSIONAIS DAS 

ORGANIZAÇÕES 

Esta subseção corresponde à análise dos processos de reflexão crítica e de aprendizagem 

social para sustentabilidade, presentes nas narrativas dos profissionais que atuam na área de 

sustentabilidade das organizações objeto de estudo, coletadas durante o grupo focal.   

Tais informações sugerem possíveis respostas para uma das questões de pesquisa 

apontada neste trabalho: a partir da experiência dos profissionais de sustentabilidade, quais as 

percepções que emergem dos resultados da análise desses documentos à luz da teoria da 

aprendizagem social para sustentabilidade? 

A análise e interpretação das informações foram iniciadas durante o processo do grupo 

focal, enquanto as transcrições eram realizadas. A seguir, são apresentados os principais 

achados. 

6.3.1 Formas como compreendem o papel dos relatórios de sustentabilidade 

Os dados construídos apontaram entendimentos similares e, em alguns momentos, 

complementares por parte dos entrevistados. Um primeiro aspecto, declarado por todos, diz 
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respeito ao papel dos Relatórios de Sustentabilidade como meio de apresentar a maneira como 

a empresa tem inserido a sustentabilidade no negócio: “A meu ver, o papel do Relatório de 

Sustentabilidade é apresentar o que a empresa tem e como sustentabilidade está inserida no dia 

a dia de uma empresa” (S1). 

Também foi apontado o papel de contribuição para atração e retenção de talentos:  

Eu mesma, quando eu fui entrar na empresa, me baseei muito no conteúdo do relatório 

na época. Então quando eu fui prestar o processo seletivo aqui, eu me baseei muito 

nas informações para entender o propósito e as características da empresa. E isso foi 

um fator muito importante de atração. Então eu entendo que é um documento que 

funciona ali para atração e retenção dos colaboradores (S5). 

 

Complementar a isso, um dos participantes indicou a possibilidade desse papel, 

atribuído ao Relatório, variar, de uma organização para outra, em decorrência do nível de 

maturidade do conceito de sustentabilidade na organização e demais organizações do mercado. 

Esta associação gerou uma reação espontânea de concordância pelos demais, despertando 

discussões adicionais à questão: 

O papel do relatório é muito mutável de acordo com a maturidade, tanto da companhia 

quanto do mercado. Para uma empresa pouco madura em sustentabilidade, eu vejo os 

relatórios sendo tratados como peça de divulgação. Inclusive era assim lá atrás, lá em 

2010, 2014 para os próprios investidores que não tinham... vamos ser sinceros, não 

tinham noção nenhuma do que era sustentabilidade (S2). 

 

Conforme evoluiu a discussão sobre a possível influência da maturidade da organização, 

um dos participantes adicionou um elemento à discussão – a possibilidade de autorreflexão 

gerada pelo documento, conforme a empresa vai obtendo mais experiência no relato. E ainda 

nesse aspecto, como efeito, para ele, a autorreflexão contribui na melhoria da gestão da 

sustentabilidade: 

Quando a gente começa andando um pouquinho para o lado de mais experiência, eu 

acho que a peça (relatório) começa a ser uma peça com o papel muito de autorreflexão; 

momento que a companhia, depois de um ano, passava e olhava para dentro, vendo o 

que é que ela tinha feito e reportava isso em um documento (S2). 

 

Corroborando esta declaração, o participante S3, também deu seu parecer: “Concordo! 

E vejo que os relatórios também amadureceram a maneira como as empresas fazem gestão de 

sustentabilidade. Hoje em dia, eu acho que não é uma prestação de contas puramente, sabe...”. 

Durante as interações, foram apresentadas declarações espontâneas associadas ao 

público-alvo do documento, citando, inclusive, desafios associados à definição e abordagem do 

conteúdo, por entenderem que este documento pode ser acessado por diferentes públicos. 
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Para os participantes, o investidor, enquanto stakeholder, é um público que realmente lê 

o documento e, portanto, sua visão tem grande influência na definição do conteúdo e na 

abordagem do relatório por parte da organização: 

Eu acho que no fim, ela é uma peça para um público especializado. De alguma forma, 

é a maneira como a gente se coloca para todos os nossos stakeholders. Mas tem a 

questão dos investidores. Este é um público que lê, que olha, acompanha aqueles 

resultados (S2). 

 

Realmente! Já tive reunião com investidor que o cara planilhava alguns indicadores 

de sustentabilidade e perguntavam: “E aqui, por que é que você melhorou? Por que é 

que você piorou?”, e uma cobrança ali no resultado de como a gente mostrava 

performance, como a gente justificava o nosso desempenho (S3). 

 

Concordo super com a questão de ser uma peça técnica, acho que a gente debatia 

muito isso, principalmente na empresa E4, não ser uma peça de comunicação. Hoje, 

os grandes leitores do relatório são os investidores; de fato, é o mercado financeiro, 

os analistas de rating e tudo mais (S1). 

 

No que tange ao papel dos Relatórios de Sustentabilidade, para os profissionais das 

organizações objeto de estudo, é percebido o entendimento de que o documento traz 

contribuições em diferentes esferas, como atração, retenção, transparência, reputação 

(MAHARAJ; HERREMANS, 2008). Também apresenta o argumento de que o relatório 

contribui para a melhoria na gestão e a comunicação sobre a sustentabilidade se apresenta no 

dia a dia da organização, o que se associa aos esforços em medir, compreender e comunicar seu 

desempenho econômico, ambiental e social (ZRNIĆ; STARČEVIĆ; CRNKOVIĆ, 2020). 

Finalmente, em relação aos públicos de interesse, é interessante observar, conforme o 

avanço da discussão, que o debate vai seguindo numa direção complementar à pergunta inicial, 

agregando informações relevantes ao processo de análise. A discussão que começa trazendo 

argumentos sobre o papel dos relatórios, perpassa por um debate sobre público-alvo do 

documento. E, finalmente, o que se observa é que o consenso do grupo de que, indiretamente, 

quem define o que se relata é o público investidor. 

Tal entendimento também reflete um aspecto percebido na entrevista com a especialista 

e representante da GRI, realizada anteriormente. Ao longo da conversa, a entrevistada trouxe 

em sua resposta diferentes argumentos, citando exemplos baseados nos investidores. Enquanto 

citou, no máximo, duas vezes outros públicos, como sindicatos e ambientalistas, os investidores 

foram exltados dez vezes durante a entrevista de uma hora de duração.   
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6.3.2 Sentido do capítulo Capacitação e Educação para os profissionais  

Antes de buscar identificar as percepções dos participantes sobre os resultados da 

análise dos Relatórios, buscou-se compreender o sentido do capítulo de Capacitação e Educação 

para eles.  

As primeiras falas dos participantes trouxeram um sentido mais prático e direto ao 

capítulo, associando-o exclusivamente à função de relatar os indicadores de Treinamento e 

Educação, requeridos pela Norma: “Eu acho que ele é especialmente voltado para 

colaboradores, então o que a empresa faz para desenvolver os seus colaboradores e como a 

forma também de retenção, acredito eu, e de gestão de conhecimento” (S5). 

Outro participante complementa, trazendo informações adicionais aos indicadores 

exigidos pela Norma GRI: 

Eu acho que ele é especialmente voltado para colaboradores. Eu acho que os tipos de 

públicos para os quais aquele determinado processo de capacitação é direcionado. 

Então os públicos, os tipos de temáticas abordadas, o objetivo daquela capacitação, a 

periodicidade daquele tipo de treinamento de capacitação, a duração, enfim.  

E eu acho também que os resultados, se existem resultados aí a curto, médio e longo 

prazo de melhorias em processos mesmo, que vão sendo observadas com essas 

capacitações (S1). 

 

Porém, a partir de um questionamento feito por um dos participantes, o debate se 

desenvolveu trazendo mais elementos, como novos questionamentos, críticas e proposições 

sobre a importância do capítulo e a maneira como ele se apresenta na Norma: 

Eu acho assim, de toda forma, quando eu olho para esse capítulo, eu o vejo um pouco 

mais um padrão a ser seguido do que como a gente trabalha, efetivamente, o tema 

Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas nas organizações. E aí, eu acho que cada 

organização, de acordo com a sua maturidade, esse processo de desenvolvimento, de 

alguma forma, deve refletir ali naquele capítulo como trata esse papel com as pessoas. 

Mas, eu ainda vejo um padrão um pouco... ali, posto, que eu não sei se reflete no dia 

a dia o que a gente tem na organização (S3). 

 

E complementa, obtendo a concordância do grupo: 

Se você pegar e olhar indicadores, você não sabe se aquilo está bom, “Eu fiz 20 

treinamentos, isso é bom ou é ruim?”, e isso com relação àquilo que eu estou 

trabalhando dentro da empresa. E não tem necessariamente a ver que eu treino melhor, 

ou eu treino mais às pessoas. Eu acho que é isso, talvez a gente também não esteja 

escolhendo os melhores indicadores para reportar esse cara. Porque existem 

indicadores mais interessantes que hoje não são exigidos nesse capítulo (S3). 

 

Ao serem perguntados se eles buscam relatar mais informações além dos indicadores 

essenciais, dado que há essa possibilidade para a organização, apontaram alguns motivos pelos 

quais essa ampliação dificilmente ocorre. Um primeiro motivo diz respeito à dificuldade de 
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trazer mais informações, uma vez que o preenchimento essencial já é bastante complexo:  

“É difícil ir além pois o material é muito denso (S5). 

Além disso, apresentaram outros dois fatores: o fato de a organização não querer relatar 

algo que não está tão desenvolvido para ela e o desinteresse dos investidores pelo tema: 

Poxa, eu tenho uma mega reputação em sustentabilidade, eu vou abrir o que é frágil? 

Eu quero abrir o que é frágil. Mas, espera aí, deixa eu pensar mais um pouquinho, será 

que eu vou colocar nesse ano? Então assim, a gente perdeu esse capítulo diagramado, 

cortou nos 45 do segundo tempo. Se expor e abrir o que você também não faz de tão 

bem, não é trivial, não é? Então, acho que também tendo a maturidade da organização, 

eu acho que a empresa E1, que eu represento, vai abrir, mais hora ou menos hora (S3). 

 

O participante S1 ressaltou a questão da transparência: “Então, é muito complicado, 

esses registros são tão sensíveis que eu não sei quando a gente vai conseguir ter essa 

transparência realmente de... ‘abrir a cozinha’ e contar as coisas nos seus pormenores.” 

Este comentário retomou o tema público-alvo. Um dos participantes associou a 

superficialidade, argumentada pelo participante S3, ao fato de que o público de investidores 

não demonstra interesse neste tema:  

Assim, eu vejo esses indicadores de treinamento, e realmente, como tratado pela 

diretriz de uma maneira superficial, mas acho que se a gente tivesse também outros 

stakeholders, além do investidor, e dando uma relevância maior, acho que a gente teria 

essa abrangência e essa amplitude de uma maneira mais acelerada (S2). 

 

No decorrer do debate, percebe-se uma ampliação no sentido do capítulo de Capacitação 

e Educação sendo desenvolvida e fortalecida no grupo. As interações que começaram leves e 

afirmativas foram ganhando componentes despertados a partir de questionamentos gerados no 

grupo. Tais componentes envolvem aspectos comportamentais dos participantes e informações 

narrativas para a pergunta. 

No aspecto comportamental, nota-se o entusiasmo entre os participantes, a partir do tom 

de voz que foi ficando mais alto, interrupções para complementos espontâneos e risos, em meio 

a situações usadas para exemplificar suas críticas, como quando falaram sobre “abrir a 

cozinha”. Em relação ao aspecto da narrativa, o sentido prático atribuído, inicialmente, ao 

capítulo, foi substituído pelo consenso de que há potencial para este capítulo dar mais 

visibilidade aos esforços de capacitações e educação dedicados ou ambicionados pela 

organização. Para isso, na visão dos participantes, é preciso que a organização reflita sobre o 

que realmente é importante ser apresentado, ao invés de seguir apenas a Norma GRI, e ter 

abertura para relatar aquilo que talvez não esteja tão positivo sob a ótica da organização. 
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O entendimento dos participantes sobre a necessidade de reflexão, por parte da 

organização, faz eco à declaração anteriormente apresentada pela representante do GRI,  

durante sua entrevista: 

A GRI, como um todo, é para que a empresa reflita sobre ela mesma, então faça essa 

discussão interna e ela possa ser transparente externamente. Para ser transparente 

externamente e aí essa informação pode servir para investidor, pode servir para 

sindicatos, por exemplo, pode servir para outras instituições (R1). 

 

Finalmente, além do desdobramento desse debate, é interessante observar que o 

processo de construção de sentido foi sendo concebido durante a discussão, a partir dos 

questionamentos e exemplos citados. O desenvolvimento dessa construção se associa ao 

processo de reflexão crítica que leva o indivíduo, a partir do questionamento da condição posta, 

a considerar outras possibilidades e perspectivas (COTTER, 2014).   

6.3.3 Percepções sobre as iniciativas de aprendizagem para sustentabilidade 

No tocante ao desenvolvimento das discussões acerca das iniciativas de aprendizagem 

para sustentabilidade, os participantes foram se manifestando a partir da discussão sobre o 

sentido do capítulo de capacitação e educação. Com isso, trouxeram manifestações que 

mantinham elementos discutidos anteriormente, como o fato de não poder publicar todas as 

informações que desejavam. Isso também ocorreu especialmente em práticas de capacitação 

para sustentabilidade. 

Uma das participantes relatou sua frustração ao tentar convencer a área de Recursos 

Humanos a dar mais visibilidade sobre seus esforços de capacitação e educação para 

sustentabilidade. Segundo ela, a área de Recursos Humanos se recusou, pois desejava trazer 

apenas os indicadores consolidados, conforme requisitos da Norma GRI: 

A gente lançou um programa de educação que era uma plataforma online, um EaD de 

sustentabilidade, e nesse ano era o ano do lançamento, a gente divulgou, as pessoas 

se engajaram a participar, tinha uma gameficação, interações, premiação. Então, a 

gente conseguiu naquele ano capacitar muita gente em termo de sustentabilidade. E 

aí, no fim do dia eu me senti assim, sentei junto com o time de RH, ‘Olha, são essas 

horas aqui. Junta no seu indicador maior e publica no relatório’. A gente se colocou 

nesse ponto, ‘Poxa, como é que a gente vai trazer, nesse relatório, a importância que 

lançar esse programa e capacitar essas pessoas teve?’. Eu não sei, olhando para trás, 

se ter somado as horas naquele indicador foi o suficiente, eu acho que não (S3). 

 

Depois ela comenta que no ano seguinte, acabou criando uma seção específica sobre 

Educação para Sustentabilidade. Inclusive, trata-se de um dos relatórios da empresa E1, 

analisados neste trabalho. 

A declaração desta participante traz alguns elementos a serem ressaltados. O primeiro 

se refere ao papel da área de Recursos Humanos e a possível necessidade de um preparo destes 
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profissionais, para melhor contribuir nesta reflexão sobre a qualidade do relato para a 

organização. Além disso, tanto a afirmação do papel determinante da área de Recursos 

Humanos na gestão da informação do capítulo de Capacitação e Educação quanto a 

possibilidade de melhor prepará-los, refletem a opinião da representante do GRI, já apresentada 

anteriormente neste trabalho: 

Você tinha que parar um momento e o treinamento tinha que ter meio período, 

concentrado, focado com o pessoal de RH para discutir quais são os temas, o que é 

que fica com você em todo esse ecossistema de sustentabilidade na organização. E 

não é só indicador de número de turnover. Não, na verdade ela tinha que conectar que 

o valor dela de oferecer um treinamento, por exemplo, é diminuir o turnover, diminuir 

o número que está ali para as provisões para ações trabalhistas... é um processo de 

proteção de valor e ela tem que pedir para ela esse valor (R1). 

 

Além dessa sinalização, os participantes apresentaram declarações espontâneas sobre a 

importância das práticas de capacitação e educação para sustentabilidade, indicando que um 

dos desafios está relacionado ao fato de as pessoas ainda não correlacionarem o conceito ao dia 

a dia delas e, consequentemente, ao processo que elas desempenham. 

Esta compreensão também dialoga com a compreensão manifestada pela representante 

do GRI durante sua entrevista, que argumentou que o processo de educação pode ajudar a trazer 

essa visão geral do que é sustentabilidade nos diferentes temas, abordando o tema de forma 

transversal nas capacitações e não, necessariamente, realizar capacitações específicas sobre 

sustentabilidade: 

Eu vejo que as práticas de capacitação para sustentabilidade são fundamentais. Eu 

acho que assim, um grande desafio da educação para a sustentabilidade, falando 

especificamente sobre isso, é as pessoas entenderem que é uma responsabilidade 

compartilhada dentro de uma organização. É muito comum que primeiro as pessoas 

não têm conceitos básicos, eu acho que bem claros, não é? Inclusive, é bem como que 

as pessoas não consigam associar atividades dia a dia à sustentabilidade. Eu acho que 

um desafio com relação à temática sustentabilidade é fazer mais conexões entre essas 

capacitações mais operacionais, mais básicas, fazer entender que elas também têm 

total correlação com sustentabilidade (S2). 

 

Os participantes relataram o desenvolvimento de atividades com foco na educação para 

sustentabilidade. Com isso, foi possível identificar que duas das empresas que não relataram 

práticas em seus relatórios, desempenharam atividades neste sentido. Isso mais uma vez aponta 

que, de fato, os relatórios não demonstram as práticas de capacitação e educação na amplitude 

em que elas ocorrem e, perde-se a oportunidade de lançar luz sobre os esforços da companhia 

para disseminação interna da sustentabilidade. 

Observou-se pelas narrativas dos participantes a ocorrência de práticas de diferentes 

formatos e propostas, como gameficação, jogos, desafios socioambientais a serem resolvidos 
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coletivamente, plataforma on-line e espaços de colaboração. Todos esses componentes estão 

presentes entre os elementos associados à teoria de ASpS (D’ANGELO; BRUNSTEIN, 2021). 

Outro aspecto também abordado pelos participantes foi o fato de notarem, entre os 

resultados da análise dos relatórios, que as práticas relatadas eram predominantemente dirigidas 

às lideranças. Eles reconheceram que, de fato, na prática as iniciativas são prioritariamente 

dirigidas aos líderes. E sobre este aspecto, demonstraram discordância entre eles. 

Enquanto alguns entendem que o esforço prioritário aos líderes está no fato de contarem 

com eles como disseminadores, outros acreditam que a organização precisa endereçar ações 

para todos os níveis hierárquicos para que de fato ocorra uma transformação cultural: 

O líder, ele fica responsável por fazer esse desdobramento. Eu vejo muito que a 

capacitação hoje é usada como um formato de engajamento mesmo. E a liderança, 

acho que por falta de braço, o pessoal vai primeiro na liderança pensando que vai ter 

essa capilarização depois, não é? (S1). 

 

Eu acho que todo mundo deveria ter acesso a capacitação, mas não significa que ela 

é igual para todo mundo. Então, eu acho que a gente também deveria segmentar, nos 

níveis hierárquicos, ‘Qual a melhor maneira de passar a mensagem?’, ‘Qual a 

mensagem chave para aquele público?’. Eu acho que a gente tem que colocar a 

estratégia sustentabilidade, o tema sustentabilidade na capacitação do dia a dia das 

pessoas, faz com que elas se engajem mais no tema. E aí sim, eu acho que fortalece a 

cultura de sustentabilidade quando essas duas coisas estão vinculadas (S3). 

 

Ainda assim, mesmo em meio a algum nível de discordância e mesmo uma das empresas 

reconhecendo que não promovem iniciativas com foco na educação para sustentabilidade, todos 

chegaram ao consenso de que práticas de aprendizagem para sustentabilidade são importantes 

e devem ser realizadas. E trouxeram declarações que associam capacitações e demais práticas 

de educação como meios de fortalecimento de uma cultura para sustentabilidade. 

6.3.4 Percepções sobre avanços, desafios, barreiras e oportunidades 

As percepções sobre avanços, desafios, barreiras e oportunidades foram identificadas ao 

longo de todo o grupo focal. Esses elementos surgiram espontaneamente durante as discussões. 

Sobre os avanços, foi sinalizado por parte de um dos participantes o fato de hoje o 

mercado conhecer mais sobre sustentabilidade e, portanto, um consequente avanço no papel do 

relatório. Se antes, ele era percebido como uma peça menos relevantes (PODDAR; NARULA, 

2018), agora representa um elo importante entre a estratégia da organização e seu compromisso 

com a sustentabilidade. (ZRNIĆ; STARČEVIĆ; CRNKOVIĆ, 2020): 

Mas eu vejo isso muito como um momento de evolução, não é? Então, da mesma 

forma que os investidores antes não viam nada, sustentabilidade, sei lá... até ano 

passado e retrasado eles só questionavam sobre GHG, cada vez mais eles têm 

questionado sobre a biodiversidade, sobre diversidade e inclusão, e acho que a 

tendência é que educação para sustentabilidade comece a se expandir (S2). 
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Outro aspecto sinalizado como avanço pela representante de uma das empresas está 

relacionado com o entendimento da organização de que o relatório pode acomodar informações 

mais estratégicas, para além dos indicadores da Norma GRI. Com isso, segundo ela, o 

documento foi ganhando espaço para a apresentação de mais informações sobre educação para 

sustentabilidade.  

A respeito dos desafios, diferentes informações surgiram nesse sentido. Um primeiro 

aspecto apresentado se relaciona à dificuldade em trazer informações adicionais ao relatório de 

sustentabilidade, para além da Norma GRI. A dificuldade, como apontaram os participantes, 

está ligada ao grande volume de informações a serem relatadas pela Norma e ao intenso 

processo de coleta de informações na organização. Ainda como relatado pelos participantes, 

atender aos indicadores essenciais de todos os temas requer muita dedicação e dá pouca margem 

para pensar sobre outras oportunidades.  

“É muito difícil fugir... fugir não, exceder o padrão GRI, até porque é bem complexo 

montar um relatório já com tudo que ele exige. Então exceder esse padrão, é muito complexo” 

(S5). 

Outro desafio, já apontado anteriormente, se refere ao entendimento de que as pessoas 

ainda não correlacionam o conceito de sustentabilidade ao dia a dia delas e, consequentemente, 

ao processo que elas desempenham. Percepção também compartilhada pela representante do 

GRI, durante sua entrevista. 

Finalmente, acerca dos desafios, os participantes mencionam que é difícil identificar os 

resultados efetivos das práticas de capacitação e educação para sustentabilidade, especialmente 

a curto e médio prazos. Para eles, este fator dificulta conquistar um espaço no relatório, já que 

as organizações esperam trazer resultados no documento: 

Hoje, na educação, a gente consegue falar o que a gente fez, mas os resultados efetivos 

eles ainda são difíceis de serem identificados... por serem mais de longo prazo, por 

não ter os melhores indicadores e tal. Então, como a gente fala muito do input e não 

fala do resultado com consistência, ele acaba ficando de fora do relatório (S4). 

 

Acerca das barreiras, os participantes trouxeram três elementos. O primeiro está 

relacionado ao fato de a organização ainda não estar disposta a expor aquilo que não está bom. 

Além de perder a oportunidade dar transparência a temas relevantes, a organização corre o risco 

de não atender plenamente o princípio de equilíbrio estabelecido pela Norma GRI, que 

estabelece que “as informações relatadas deverão refletir aspectos positivos e negativos do 

desempenho da organização, de modo a permitir uma avaliação fundamentada do seu 

desempenho geral” (GRI, 2016, p. 13). 
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A segunda barreira está associada ao entendimento, ainda que informal, das 

organizações de que o investidor é o principal público-alvo do relatório de sustentabilidade. 

Mesmo reconhecendo os benefícios que esse público traz à qualidade do relato em alguns 

aspectos e temas, ele afirma acreditar que se perde a oportunidade de dar visibilidade a temas 

importantes para a organização e outros públicos, só porque o investidor não valoriza: 

O foco no relatório é investidor. E aí, isso tem algo bom e ruim.  

É muito bom porque eleva, tem padrão, puxa a barra; mas... vai, 12 anos fazendo  

relatório assim. Mas infelizmente, tem muita coisa que é relevante e acaba não sendo 

o foco (S4). 

 

A terceira barreira se refere ao possível desconhecimento da área de Recursos Humanos 

sobre a importância do relato, as oportunidades que ele traz e como pode ser mais bem 

aproveitado. 

Finalmente, acerca das oportunidades, os participantes citam a disponibilidade de mais 

ferramentas no mercado para o fortalecimento da frente de Capacitação e Educação nas 

organizações, e visualizam o fato de o colaborador ter autonomia para desempenhar as ações 

como ponto positivo para o desenvolvimento deles: 

Existem muito mais ferramentas disponíveis no mercado hoje em dia, então 

ferramentas mesmo que permitem um pouco mais de autonomia para que alguns perfis 

de colaboradores, especialmente colaboradores que têm acesso a computador, vamos 

dizer assim (S5). 

 

Outro aspecto percebido como oportunidade é a inserção do tema sustentabilidade nas 

capacitações já existentes na organização, favorecendo uma abordagem transversal do conceito 

nas práticas de educação já existente. 

Eu vejo a oportunidade de gerar mais integração nos treinamentos, com uma 

abordagem mais transversal do tema sustentabilidade. Vamos dizer assim, então que 

abrangem não só uma determinada temática, mas também temáticas mais ligadas a 

questões culturais, saúde e segurança, Compliance etc. (S1). 

 

A declaração também faz eco à visão apresentada pela especialista da GRI,  

durante sua entrevista: 

O conceito de sustentabilidade é muito abrangente, porque sustentabilidade fala de 

diversidade, fala de anticorrupção, fala de evasão fiscal, fala de saúde e segurança do 

cliente. São vários assuntos. Então, eu acho que o processo de educação é um processo 

que pode ajudar a trazer essa visão geral do que é sustentabilidade nos diferentes 

temas. É a sustentabilidade nas capacitações e não, necessariamente, capacitações 

sobre sustentabilidade (R1). 

 

No que tange às oportunidades, mais uma vez foi interessante observar nas narrativas 

que demonstram que algumas concepções foram formadas durante a discussão. Percebe-se essa 

questão no que diz respeito ao entendimento da importância do tema capacitação e educação 
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com foco em sustentabilidade, bem como a sua apresentação nos relatórios de sustentabilidade 

das organizações. Como é possível constatar nos trechos a seguir: 

Saio daqui considerando absolutamente necessário, para o sucesso da companhia, dar 

luz à educação para sustentabilidade e estabelecermos mais métricas. Eu acho que a 

gente pode considerar... na verdade, eu estou fazendo um recorte específico na 

educação para a sustentabilidade, afinal, o capital humano é a força motriz, uma das 

forças motrizes da companhia. Então, se a gente fala de sucesso, eu acho que esse 

tema é absolutamente fundamental (S4). 

 

Eu acho, de verdade, é que sustentabilidade e educação elas precisam caminhar juntas. 

Eu acho que você não avança na agenda se você não tiver esse desenvolvimento, 

engajamento, disseminação de conceitos dentro da organização. Eu acho que é 

absolutamente fundamental para alavancar a agenda. E eu acho que pensando nisso, 

nessa conclusão que a gente chancela aqui, eu acho que em uma prestação de contas, 

quando você tem uma percepção disso, em uma prestação de contas, que esse é um 

dado absolutamente relevante, não é? (S2). 

 

Vale ressaltar que as declarações acima correspondem a representantes de organizações 

que não relataram práticas de capacitação e educação para sustentabilidade nos cinco relatórios 

analisados. 

Por fim, trouxeram declarações que reconhecem a criação de espaços de reflexão e 

debate na organização como oportunidades de tornar o processo de relato mais qualificado: 

Eu acho que falta a gente fazer uma leitura do relatório, uma leitura crítica assim, de 

autocorreção, tentando fazer perguntas, fazer perguntas e responder perguntas, como 

nós estamos nos fazendo aqui de uma forma mais atenciosa. Eu acho que falta uma 

reflexão e análise crítica tentando sair um pouco dessa esfera, sair um pouco desse 

mundinho de demandas tradicionais mesmo, clássicas (S5). 

 

Concordo! Que às vezes a gente está há tanto tempo fazendo a mesma coisa, ou meio 

que viciado naquele determinado assunto, que a gente esquece de enxergar além. 

Fazer uma conversa como essa internamente pode valorizar ainda mais o processo de 

construção (S1). 

 

Eu acho que só esses questionamentos que você trouxe aqui para a gente, já... 

inclusive, eu vou pedir para você compartilhar também. Eu acho que faz todo sentido 

a gente começar a exercitar mesmo a se fazer perguntas que não estamos acostumados 

a nos fazer. Então eu acho que com certeza, pode nos ajudar bastante sim (S3). 

 

Mais uma vez, tais declarações corroboram a afirmação apresentada pela especialista do 

GRI, sobre a importância de a organização incluir uma etapa, no processo de relato, que a 

permita refletir sobre ela mesma: 

A GRI, como um todo, é para que a empresa reflita sobre ela mesma, então faça essa 

discussão interna e ela possa ser transparente externamente. Para ser transparente 

externamente e aí essa informação pode servir para investidor, pode servir para 

sindicatos, por exemplo, pode servir para outras instituições. Agora, essas partes 

interessadas, elas têm que aprender a fazer a avaliação também conectando as 

informações (R1). 
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Novamente, observa-se a partir das declarações que o processo de construção de sentido 

foi sendo concebido durante a discussão. Os questionamentos, discussões e experiências 

relatadas permitiram a construção de novas perspectivas (COTTER, 2014).   

A seguir, no Quadro 10, apresenta-se um resumo das principais considerações obtidas 

da análise das narrativas geradas durante o grupo focal. 

Quadro 10 – Aprofundamento das experiências dos atores da organização 

Aspectos analisados Elementos identificados nas narrativas 

Forma como compreendem a 

função e o papel do relatório 

de sustentabilidade 

Atração e retenção de empregados. 

Fortalecimento da comunicação e reputação da organização. 

Meio de transparência sobre o desempenho da organização em 

sustentabilidade. 

Instrumento de apoio para reflexão da empresa sobre si mesma. 

Sentido do capítulo de 

capacitação e educação no 

documento 

Atualmente, relato dos indicadores de treinamento e capacitação 

desempenhados pela organização. 

Prestação de contas sobre o tema capacitação e educação. 

Entendimento de que o capítulo, conforme a Norma GRI, não 

representa a realidade prática da organização. Para eles, são 

realizadas mais iniciativas do que, efetivamente, é relatado 

conforme a Norma. 

Percepções sobre as 

iniciativas de aprendizagem 

para sustentabilidade 

A área de Recursos Humanos deve ser integrada ao tema. 

Os colaboradores ainda não associam o conceito de sustentabilidade 

ao seu dia a dia e processos de trabalho. 

Há mais iniciativas de aprendizagem para sustentabilidade do que 

efetivamente relatadas nos relatórios. 

A realização de práticas de capacitação e sustentabilidade são 

importantes meios de fortalecimento da cultura para 

sustentabilidade. 

Percepções sobre avanços, 

desafios, barreiras e 

oportunidades 

Avanços: os stakeholders conhece mais sobre sustentabilidade 

Os relatórios de sustentabilidade passaram a ter um papel mais 

estratégico; mais diversidade de ferramentas de capacitação e 

educação disponíveis para o mercado. 

Desafios: encontrar meios de demonstrar os resultados efetivos de 

capacitação e desempenho; complexidade em atender e, 

especialmente, superar os requisitos da Norma GRI. 

Barreiras: convencer a alta liderança em relatar informações que 

não demonstrem bons resultados; tornar o assunto mais atrativo 

para o investidor e mercado financeiro; desconhecimento por parte 

da área de Recursos Humanos sobre o processo e oportunidades dos 

relatórios de sustentabilidade. 

Oportunidades: reflexão sobre o sentido e os objetivos de 

capacitação e educação na organização; avaliação de indicadores e 

métricas mais estratégicas para o tema de Capacitação e Educação. 

Integração e envolvimento da área de Recursos Humanos nos temas 

de sustentabilidade e oportunidades em capacitação e educação. 
Fonte: Elaborado pela autora.



7 DISCUSSÃO 

Por meio deste estudo buscou-se responder às seguintes questões de pesquisa:  

Analisando as iniciativas de capacitação e educação orientadas para sustentabilidade, 

que constam nos relatórios de sustentabilidade, o que se pode dizer sobre a evolução dos 

processos de aprendizagem em organizações nos últimos anos?  

A partir da experiência dos profissionais de sustentabilidade, quais as percepções que 

emergem dos resultados da análise desses documentos à luz da teoria da aprendizagem social 

para sustentabilidade? 

 Como objetivo geral, esta pesquisa se propôs a analisar a evolução dos processos de 

aprendizagem social para sustentabilidade, a partir das ações de capacitação e educação 

veiculadas nos relatórios de sustentabilidade e das narrativas de profissionais de 

sustentabilidade, tendo como objetivos específicos: (i) analisar os conteúdos dos relatórios de 

sustentabilidade de cinco organizações multinacionais, referentes aos processos de capacitação 

e educação; (ii) apreender o sentido que capacitação e educação têm assumido nesses 

documentos; (iii) a partir dos conteúdos apresentados nos relatórios de sustentabilidade, avaliar 

os avanços, desafios, barreiras e oportunidades, considerando os elementos de aprendizagem 

social para sustentabilidade nas empresas objeto de estudo nos últimos anos; e (iv) analisar os 

processos de reflexão crítica e de aprendizagem social para sustentabilidade, presentes nas 

narrativas de especialistas e profissionais que atuam na área de sustentabilidade. 

Para esta investigação, realizou-se um estudo qualitativo interpretativo básico. As 

principais estratégias de construção de dados foram: a análise documental dos relatórios de 

sustentabilidade, publicados entre os anos de 2016 e 2021, de cinco empresas multinacionais, 

reconhecidas internacionalmente por seu desempenho em sustentabilidade e o documento 

normativo Global Reporting Initiative (GRI), que orienta a concepção desses relatórios; seguida 

de entrevistas individual e coletiva, esta última nos moldes de grupo focal, com especialistas e 

profissionais que atuam na área. As análises foram conduzidas conforme o método de análise 

template de King (CASSELL; SYMON, 2004). 

Participou da entrevista individual uma especialista em relatórios de sustentabilidade e 

representante da GRI – Global Reporting Initiative. Já em relação ao grupo focal, participaram 

cinco profissionais da área de sustentabilidade das cinco organizações objetos de estudo.   

Entende-se que as questões de pesquisa foram respondidas por meio do alcance dos 

objetivos. No que diz respeito à evolução dos processos de aprendizagem em organizações nos 

últimos anos, a partir da análise das iniciativas de capacitação e educação orientadas para 
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sustentabilidade, que constam nos relatórios de sustentabilidade, foi possível perceber dois 

comportamentos distintos entre as organizações.  

O primeiro comportamento foi o de desenvolvimento intencional das práticas de 

capacitação e educação para sustentabilidade, correspondendo às empresas E1 e E3. As duas 

empresas foram as únicas que declararam nos relatórios o objetivo de fortalecer suas práticas 

de capacitação e educação para sustentabilidade. A cada ano, apresentaram a ampliação de seus 

esforços, com a adoção de mais formatos e métodos complementares de capacitação, bem como 

a ampliação na abrangência do público e incorporação de mais temas relacionados à 

sustentabilidade.  

O segundo comportamento corresponde às empresas E2, E4 e E5, foi de aparente 

desenvolvimento das práticas de capacitação relacionadas a temas de sustentabilidade, porém 

sem uma declaração que associasse esses esforços à agenda de sustentabilidade da organização. 

As três empresas trazem menos informações que as demais. Mesmo sem uma declaração que 

assumisse algum objetivo associado ao fortalecimento da agenda de sustentabilidade, foi 

possível observar uma ampliação na abordagem de práticas de capacitação e educação sobre o 

tema diversidade e inclusão.  

Mais precisamente sobre as práticas, foram apresentados registros de ações e intenções 

que corroboram os elementos associados à teoria da ASpS, embora não se observem processos 

efetivos e mais profundos de ASpS. Dentre os elementos encontrados estão ações que 

estimulam a interação entre as partes interessadas, acerca dos temas de sustentabilidade; 

resolução de problemas sociais e ambientais complexos, com espaços para interatividade, 

formação de parcerias e reflexão; adoção de plataformas de aprendizagem colaborativa 

(PROJECT REPORT, 2011; D’ANGELO; BRUNSTEIN, 2014). Nesse sentido, também é 

interessante observar que esses elementos surgiram a partir do segundo ano do lançamento de 

suas iniciativas, aparentando se tratar de iniciativas adotadas a contar de algum nível de 

maturidade da organização quanto ao tratamento do tema. 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito à crescente adoção de plataformas 

colaborativas virtuais para o tratamento dos temas de sustentabilidade (WALS, 2011). Tanto 

nos registros dos relatórios quanto nas declarações dos profissionais de sustentabilidade, há um 

claro aumento no investimento em meios virtuais e colaborativos para a implementação de 

práticas de capacitação e educação. Com as medidas de segurança e distanciamento social 

impostos pela pandemia da Covid-19, em 2020, esse processo demonstra forte aceleração. 
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Apesar de três entre as cinco empresas indicarem evolução na implementação de 

iniciativas de educação para sustentabilidade, durante três anos consecutivos, notou-se que 

todas as empresas analisadas reduziram significativamente o volume de informações sobre 

educação a partir dos anos de 2019 e 2020. No caso de uma das empresas, identificada neste 

estudo como E3, o fato da ocorrência de uma mudança na estratégia de sustentabilidade, no ano 

de 2019, influenciou a manutenção das iniciativas. Para as demais empresas, a mudança de 

comportamento aconteceu em 2020, e pelos registros dos relatórios, foi possível identificar que 

isso veio a ser reflexo dos efeitos que a pandemia trouxe às organizações, ao demandar a 

readaptação de suas atividades de capacitação e educação internamente, devido ao contexto de 

distanciamento social e demais medidas de segurança. 

Ainda sobre as práticas identificadas, vale destacar o fato de não reconhecer nos 

relatórios, informações e declarações que indiquem meios de rastrear o monitoramento e 

avaliação de suas iniciativas e dos resultados efetivos no desenvolvimento da prática da 

aprendizagem, elemento também associado à ASpS. Além disso, as organizações associam o 

termo “reflexão” a algumas de suas práticas, porém não apresentam mais informações que 

permitam avaliar de que maneira tais reflexões foram estimuladas a ocorrer (MEZIROW, 1991; 

COTTER, 2014; BRUNNQUELL, BRUNSTEIN, 2018). 

O Quadro 11 resume os elementos da perspectiva da aprendizagem social para 

sustentabilidade e os resultados encontrados nos relatórios de sustentabilidade associados: 

Quadro 11 – Elementos da teoria de ASpS identificados nos relatórios de sustentabilidade 

Elementos da teoria da ASpS Resultados identificados na prática 

Participação em grupo e elementos de interação, 

que permitam reunir as partes interessadas para 

expressar suas opiniões. 

Atividades vivenciais coletivas dirigidas à 

educação para sustentabilidade. 

Realização de cursos presenciais. 

TED Talks para apresentação de cases de 

sustentabilidade. 

 

Formas de entender o sistema, desenvolvendo as 

parcerias e a colaboração para trabalharem em 

conjunto. 

 

Resolução de conflitos sociais e ambientais. 

Formas de apoiar a aprendizagem com a criação 

de plataformas de aprendizagem colaborativa, 

incluindo a consideração de ambos os 

componentes físicos, como a localização dos 

eventos, componente do processo e a forma como 

os participantes são envolvidos. 

Definição de uma arquitetura de educação, 

baseada em jornadas de aprendizagem. 

Formações baseadas em gameficação, jogos e 

gincanas. 

Plataformas e-learning para colaboração entre os 

empregados. 

 
Continua  
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Conclusão do Quadro 11 

Elementos da teoria da ASpS Resultados identificados na prática 

Formas de tomar decisões e ações de 

planejamento, promovendo a diversidade de 

contribuições dos diferentes públicos que 

compreendem a situação do problema e 

identifiquem o papel a ser desempenhado na 

abordagem. 

 

Diálogos entre diferentes atores sobre temas de 

sustentabilidade. 

Resolução de conflitos sociais e ambientais. 

Reflexão, avaliação e monitoramento: formas. Nos documentos, não há declarações ou registros 

que demonstrem meios de rastrear o 

monitoramento e avaliação de suas iniciativas e 

dos resultados efetivos no desenvolvimento da 

prática da aprendizagem. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

Quanto às percepções dos profissionais de sustentabilidade identificadas no grupo focal, 

a partir dos resultados da análise dos relatórios à luz da teoria da aprendizagem social para 

sustentabilidade, foi possível notar alguns fatores externos que influenciam o tratamento das 

práticas de capacitação e educação na organização e nos relatórios de sustentabilidade.  

Um primeiro aspecto abordado tanto pelos profissionais quanto pela especialista do GRI 

diz respeito a dificuldades em apresentar resultados efetivos sobre os esforços de capacitação e 

educação. Além disso, para eles, o baixo envolvimento e conhecimento da área de Recursos 

Humanos sobre sustentabilidade dificulta o estabelecimento de uma abordagem mais 

estratégica do tema no relatório. Nesse sentido, estímulos que possam integrá-los ao tema, gerar 

discussões sobre o sentido de capacitação e educação para sustentabilidade, bem como 

estabelecer métricas mais estratégicas aos programas (PROJECT REPORT, 2011), poderão 

trazer ganhos numa condução mais efetiva das práticas e, consequentemente, o relato mais 

efetivo nas publicações da organização. 

Também vale ressaltar que o processo de construção de sentido e formação de opinião 

dos participantes se deu durante a discussão provocada no grupo focal. Os questionamentos e 

as discussões e experiências relatadas permitiram a construção de novas perspectivas entre os 

envolvidos. O desenvolvimento dessa construção, nesse sentido, se associa ao processo de 

reflexão crítica que leva o indivíduo, a partir do questionamento da condição posta, a considerar 

outras possibilidades e perspectivas (COTTER, 2014).   

Para os profissionais de sustentabilidade, o entendimento inicialmente mais formalístico 

(RIGGS, 1964) atribuído pelos participantes ao capítulo de Capacitação e Educação ganhou 

uma nova configuração a partir do debate. Eles chegaram ao consenso que, de fato, dar luz a 
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práticas de educação, em especial à educação para sustentabilidade, é necessário para o próprio 

desenvolvimento da organização e de sua gestão para sustentabilidade. 

Trouxeram, espontaneamente, sugestões voltadas à aplicação de exercícios reflexivos 

dentro da organização, como meio de apoiar na resolução de desafios relacionados ao processo 

de construção do relatório de sustentabilidade, bem como na geração de um produto que melhor 

cumpra o seu papel, conforme as perspectivas apresentadas por eles, de medir, compreender e 

comunicar o desempenho de sustentabilidade da organização (ZRNIĆ; STARČEVIĆ; 

CRNKOVIĆ, 2020). 

Por fim, os resultados buscaram avançar nas discussões teóricas sobre aprendizagem 

social para sustentabilidade nas organizações (WOERKOM.; NIJHOF; NIEUWENHUIS, 

2002; ANTONACOPOULOU, 2010; D’ANGELO, BRUNSTEIN; TELLES, 2021) e reflexão 

crítica nas organizações (MEZIROW, 1991; COTTER, 2014; BRUNNQUELL, BRUNSTEIN, 

2018) direcionada a questões de sustentabilidade. Colocou em debate também o sentido que 

capacitação e desenvolvimento assumem neste contexto normativo e formalístico (RIGGS, 

1964) que, por vezes, reduz o potencial da experiência de reportar resultados a um ato 

burocrático, que não reflete nem tudo o que a organização faz nesta área, bem como pouco 

contribui para a revisão das estratégias e avanços tanto quanto poderiam.   

Do ponto de vista prático, o estudo apresentou o retrato de um conjunto de práticas de 

capacitação e educação para sustentabilidade nas organizações, bem como aspectos 

relacionados aos avanços, desafios, barreiras e oportunidades, considerando os elementos de 

aprendizagem social para sustentabilidade nas organizações objeto de estudo. Essas análises 

poderão servir às empresas, tanto na revisão de seu capítulo de capacitação e educação para 

aprimoramento nos ciclos futuros de relato, bem como retroalimentar os processos de 

capacitação e educação na organização.  

Ainda no que se refere às implicações aos profissionais das organizações, recomenda-

se o exercício da reflexão sobre o próprio objetivo do relatório, com atenção à formação em 

sustentabilidade propriamente dita. Discussões reflexivas, como as que ocorreram nos grupos 

focais, podem ser extremamente propícias para a tomada de consciência dos tomadores de 

decisão sobre o papel e a relevância do capítulo de Capacitação e Educação (VINCE; 

REYNOLDS, 2009; COTTER, 2014), como ficou claro na própria fala dos participantes.  

Se a pretensão da organização Global Reporting Initiative (GRI), por meio da Norma, é 

que a empresa faça a discussão sobre si mesma e os objetivos de sustentabilidade, espaços 

reflexivos na empresa são fundamentais de serem construídos e comentados continuamente 
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(WOERKOM; NIJHOF; NIEUWENHUIS, 2002; ANTONACOPOULOU, 2010; COTTER, 

2014; BRUNSTEIN, 2020).  

Considerando os pressupostos da ASpS, as ações das áreas de Recursos Humanos e das 

lideranças departamentais deveriam se voltar, de forma intencional, para a identificação e o 

sentido das questões de capacitação e desenvolvimento; o diálogo, com espaço para a voz dos 

diversos atores da empresa e não somente das hierarquias superiores (DEMAJOROVIC; 

MARTÃO, 2010); e ao estabelecimento de resultados almejados para, consequentemente, 

poder melhor acompanhar e relatar a evolução do seu desempenho. 

Em relação à Norma GRI, visualiza-se a oportunidade da incorporação de 

recomendações que estimulem as organizações a avaliarem as referências indicadas no 

documento, como meios de apoio para melhor contextualização e sentido às suas práticas, bem 

como estímulos ao cruzamento de dados entre os capítulos da Norma GRI. Como alternativa, a 

indicação da criação de um framework ou sistema tecnológico que ajude a organização no 

cruzamento das informações. O incentivo a essa análise dos dados, bem como o 

desenvolvimento de um instrumento para este fim, poderá contribuir para o processo de reflexão 

da organização sobre si mesma, bem como na apuração de resultados e efetividades de suas 

práticas de capacitação e educação.  

Vale destacar a oportunidade existente para todas as organizações de uma abordagem 

do conceito de sustentabilidade, não só por meio de formações específicas para 

sustentabilidade, mas também a partir da inserção do tema sustentabilidade nas capacitações já 

existentes na organização de forma transversal. A incorporação e associação do tema, nesse 

sentido, pode representar uma oportunidade frente a um dos desafios apresentados pelos 

participantes e pela representante do GRI, que diz respeito ao fato de as pessoas ainda 

correlacionarem o conceito de sustentabilidade ao dia a dia delas e, consequentemente, ao 

processo que elas desempenham. 

A Figura 3 apresenta uma proposta de integração dos elementos de ASpS às práticas de 

capacitação e educação e sustentabilidade, também dirigidas ao fortalecimento da gestão e 

desempenho em sustentabilidade na organização. 
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Figura 3 – Espaços reflexivos 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2022) 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta dissertação argumentou-se que os relatórios de sustentabilidade que têm sido 

grandes vitrines da sustentabilidade das organizações, não estão sendo construídos e nem 

representando um processo de aprendizagem social em direção à sustentabilidade. A possível 

explicação, já indicada anteriormente, se relaciona ao fato de que o processo de construção dos 

relatórios e o produto documental em si não viram objetos de reflexão contínua e de 

aprendizagem nas organizações.  

De acordo com os dados construídos, foi possível identificar oportunidades para uma 

melhor contribuição desses documentos, inclusive suscitadas entre os atores envolvidos na 

entrevista e grupo focal, a partir da sua utilização como objeto de reflexão contínua, por meio 

de estímulos a espaços reflexivos criados nas organizações.  

Como contribuições, este estudo trouxe proposições práticas, à luz da teoria da ASpS, 

que podem agregar melhorias ao processo de relato, prática adotada de forma global pelas 

organizações. Também traz resultados e insumos que poderão contribuir para possíveis 

aprimoramentos às diretrizes de relatos de sustentabilidade, em especial a Norma GRI, posto 

que as informações aqui discutidas estão associadas ao objetivo da organização em apoiar e 

ajudar empresas, governos e outras organizações a entenderem e comunicarem seus impactos 

frente ao seu posicionamento estratégico e gestão da organização (GRI, 2021).  

Do ponto de vista teórico, colaborou com aporte para os estudos sobre sustentabilidade 

nas organizações sob a perspectiva dos processos de aprendizagem, com recomendações que 

poderão servir para estudos futuros que pretendem debater o tema, à luz dos pressupostos da 

reflexão crítica e aprendizagem social para sustentabilidade. Ao mesmo tempo, apresentou 

contribuições sobre a importância dos elementos de ASpS e da reflexão crítica na construção 

de práticas formalísticas, como os relatórios de sustentabilidade, tornando essa prática 

documental um instrumento de reflexão e discussão, tanto na fase que antecede a construção 

do documento quanto durante e após sua concepção. Dessa forma, visualiza-se uma prática 

cíclica e interativa, com potencial de levar a processos de aprendizagem da sustentabilidade nas 

organizações.   

Mesmo com as contribuições atribuídas a esta pesquisa, é possível também reconhecer 

limitações, que podem ser consideradas como oportunidades para estudos futuros. A primeira 

delas se refere ao recorte temporal do estudo. Seria indicado avaliar se as perspectivas, formadas 

pelos participantes durante o grupo focal, trouxeram algum efeito na forma como eles 

desenvolveram suas práticas de capacitação e educação e o próprio relatório de 
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sustentabilidade, subsequente à aplicação desta pesquisa. Também sugere-se analisar os 

relatórios, publicados após o ano de 2020, para visualizar como as empresas se organizaram 

com as suas práticas de capacitação e educação para sustentabilidade, dado o efeito gerado 

nessa área, em 2020, com as medidas de distanciamento social e segurança provocadas pela 

pandemia.  

A segunda limitação se refere à natureza da pesquisa, que também pode ser considerada 

uma oportunidade para estudos futuros. Sugerem-se pesquisas de natureza longitudinal e 

interventiva com a implementação de exercícios de reflexão nessas empresas e a observação 

dos efeitos em longo prazo, gerados no processo de construção dos relatórios com as demais 

áreas da companhia, como a de Recursos Humanos.  

Do ponto de vista da autora da pesquisa, que se dedica há mais de dez anos à preparação 

dos relatórios de sustentabilidade nas organizações, a pesquisa foi também uma etapa de 

transformação. O olhar da pesquisadora sobre este processo de relato que envolve centenas de 

dados e as mais diversas áreas da organização, durante vários meses do ano, passou a considerar 

o aspecto social e o potencial de desenvolvimento humano como elementos centrais. Essa nova 

ótica traz o estímulo para vivenciar a aplicação das experiências propostas, bem como ampliar 

os estudos nesse campo, a fim de contribuir para a integração do conhecimento acadêmico nas 

organizações e os avanços em prol do desenvolvimento da sustentabilidade nas organizações.     
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                   APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 

Entrevista Individual  

Entrevista com especialista em relatório de sustentabilidade e representante da GRI no 

Brasil. 

1. Conte-me um pouco sobre a sua trajetória em sustentabilidade? Como surgiu 

essa relação com o tema? 

2. Qual o objetivo da GRI ao propor o capítulo de capacitação e educação? 

3. O que a GRI quer provocar nas organizações quando traz indicadores e campos 

de reporte sobre Capacitação e Educação? 

4. Como vem sendo, ao longo desses anos, a participação das organizações neste 

capítulo? Você percebeu alguma mudança no discurso das organizações? 

5. Na sua visão, como práticas de capacitação e educação sobre experiências 

específicas em sustentabilidade podem contribuir para o fortalecimento de 

organizações mais sustentáveis? 

6. O que você pensa sobre a importância de as organizações relatarem suas 

práticas de capacitação e educação sobre experiências específicas em 

sustentabilidade? 

7. Como você avalia a aprendizagem das organizações em direção à 

sustentabilidade? 

8. Como o processo de reporte pode contribuir na aprendizagem das 

organizações para a sustentabilidade? 

9. Como a GRI pode apoiar nesse sentido? 

10. Você gostaria de acrescentar algo que ainda não foi mencionado ou fazer mais 

algum comentário? 
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                                  APÊNDICE B – ROTEIRO GRUPO FOCAL 

Grupo Focal 

Encontro dirigido a profissionais de sustentabilidade e/ou gestão de pessoas com experiência 

na elaboração de Relatórios de Sustentabilidade e Educação para sustentabilidade. 

 

1. Experiência dos profissionais  

a. Breve apresentação individual (nome, tempo de experiência na área e no tema) 

b. Para vocês, qual é o papel do Relatório de Sustentabilidade? 

c. O que vocês entendem que é o capítulo de Capacitação e Desenvolvimento no 

Relatório de Sustentabilidade? 

d. Nos últimos anos, como vocês veem a evolução das ações de CD nas 

organizações? 

e. Como vocês veem essas ações de CD vêm impactando a aprendizagem e as 

ações para sustentabilidade nas organizações onde vocês trabalham? 

f. Qual a relação que vocês veem entre as iniciativas de Capacitação e 

Desenvolvimento e o fortalecimento da sustentabilidade nas organizações? 

g. O processo de construção do Relatório ou mesmo as informações relatadas 

servem como meios de fortalecer a aprendizagem para sustentabilidade? 

 

2. Seus resultados (provocação)  

     Introduzir o bloco apresentando os resultados obtidos (apresentação) 

a. Qual as suas primeiras impressões sobre esses resultados? 

b. A partir desses resultados e das interações que tivemos aqui, o que chamou mais 

a sua atenção?  

c. O que vocês refletem sobre a sua experiência a sua liderança em sustentabilidade 

na empresa e a confecção de relatórios de sustentabilidade? 

d. De que forma, vocês são capazes de integrar toda essa discussão nas suas 

práticas e nos seus Relatórios de Sustentabilidade? 

Pergunta final: você gostaria de acrescentar algo que ainda não foi mencionado ou fazer mais 

algum comentário? 


