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PREFÁCIO

José Carlos Barbieri 1

A mobilização em torno do desenvolvimento sustentável não tem precedentes na 
história recente da Humanidade. Também não é exagero afirmar que nenhum outro 
movimento social de relevância tenha conseguido tantos simpatizantes em tão pouco 
tempo, algumas poucas décadas, se considerado como o seu nascedouro a Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano realizada em Estocolmo em 1972, 
como é amplamente reconhecido. 

Poucos temas reuniram mais chefes de Estado em conferências intergovernamentais 
como as que ocorreram no Rio de Janeiro em 1992 ou em Joanesburgo em 2002. Todo 
ano, milhões de pessoas acompanham apreensivas as conferências sobre a mudança 
climática. A expansão do número de ONGs ambientalistas em muito se deve a esse 
movimento, milhares de instituições de ensino e pesquisa em todos os continentes par-
ticipam de iniciativas voluntárias para incluir a sustentabilidade nas suas atividades 
correntes. Da mesma forma, são incontáveis as empresas e entidades empresariais que 
declaram adesão a esse movimento. 

Exemplos como esses mostram que a busca por uma sociedade sustentável não é 
um modismo, uma onda passageira. As adesões ao movimento crescem diariamente à 
medida que aumenta a consciência coletiva a respeito dos graves problemas ambientais 
que tornam incerta a vida no Planeta. 

O desenvolvimento sustentável também é alvo de inúmeras objeções e críticas 

1 José Carlos Barbieri é professor do Departamento de Administração da Produção e Operações da Es-
cola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV/EAESP). Membro 
do Fórum de Inovação e do programa de pós-graduação stricto sensu da EAESP na linha de pesquisa em 
gestão socioambiental e da saúde. Autor de livros, capítulos de livros e artigos sobre gestão ambiental e 
inovação publicados no Brasil e em diversos países. 
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que vão desde as demolidoras até as amigáveis ou construtivas. Não é possível aqui 
discorrer sobre tais questões que certamente não caberiam num prefácio. O termo 
sustentabilidade vem sendo usado para designar inúmeras ações, muitas delas dis-
tantes da definição central de desenvolvimento sustentável. Este, resumidamente, está 
relacionado à construção de uma sociedade que atenda às necessidades básicas dos 
seus membros, respeitando e protegendo o meio ambiente para que as gerações fu-
turas possam também ver atendidas as suas necessidades. As necessidades básicas 
das futuras gerações estão elencadas no relatório da Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, um dos documentos fundadores desse movimento. 

Se a palavra sustentabilidade não estiver endereçada a esses objetivos é uma pala-
vra vazia que mais confunde do que ajuda. Felizmente, não faltam esforços para dar 
sentido correto a essa palavra que se ouve e lê com tanta freqüência na atualidade, 
como é caso deste livro que tenho a honra de prefaciar.  

A literatura sobre sustentabilidade experimenta na atualidade um crescimento ex-
pressivo. Isso era algo esperado por várias razões, tais como o sucesso desse movimen-
to em termos de adesão, conforme mencionado acima, mas, principalmente, pelo fato 
que não existe área de conhecimento que não tenha contribuições a dar para este tema 
multidisciplinar, que permite estudos sob diferentes olhares. 

Este livro não é mais um sobre sustentabilidade. Ele é único sob vários pontos de vis-
ta. As propostas e sugestões concernentes à sustentabilidade precisam estar em sintonia 
com as questões globais, mas, apesar disso, há uma dependência do entorno, pois, no 
plano das ações, as questões econômicas, ambientais, sociais, políticas e culturais pos-
suem dimensões e condicionantes próprias para as quais são necessários conhecimentos 
específicos e ações locais. Daí a importância dos capítulos do presente livro, elaborados 
com base em pesquisas que procuram responder questões pertinentes à realidade cir-
cundante. Dessa forma, as suas contribuições se amplificam, pois além das bases concei-
tuais e metodológicas dos temas que tratam, apresentam recomendações para práticas 
de gestão sustentável alinhadas aos objetivos e propostas do desenvolvimento sustentá-
vel e às dimensões dessa realidade observada nas pesquisas realizadas. 

Os autores deste livro estão profundamente envolvidos com o ensino, a pesquisa e 
prática de gestão da sustentabilidade, o que se reflete na qualidade dos textos e na es-
colha dos subtemas da sustentabilidade tratados. Quanto a esse aspecto, este livro não 
poderia ser mais oportuno. Inovação é assunto recorrente na área de gestão das organi-
zações, e em especial das empresas. No entanto, os textos sobre inovação de produto, de 
processo, de gestão ou de negócios, continuam enfatizando os resultados econômicos 
como fonte de competitividade. As dimensões sociais e ambientais da sustentabilidade 
em geral sequer são mencionadas ou o são muito superficialmente. Essa é uma lacuna 
que precisa ser preenchida, pois se sabe que parte significativa da degradação ambiental 
que se observa atualmente tem sua origem em inovações dos mais diversos tipos. 

A aprendizagem, outro assunto considerado central nos processos de gestão, tam-
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bém tem sido tratada segundo a perspectiva da competitividade convencional, que só 
se preocupa com resultados econômicos. Contudo, a aprendizagem que apóia a sus-
tentabilidade é tão importante que a ONU estabeleceu a década da educação para a 
sustentabilidade (para o período de 2005 a 2014) visando acelerar o envolvimento das 
pessoas e organizações nesse assunto. 

O capital humano, outro assunto do livro, um objetivo em si da sustentabilidade 
organizacional e um instrumento de gestão, requer uma abordagem interdisciplinar 
conforme as recomendações e propostas da educação para o desenvolvimento susten-
tável. A gestão da sustentabilidade organizacional requer pessoas com valores e mo-
tivações para promover mudanças necessárias e urgentes antes que seja tarde demais. 

Por tudo isso, há boas razões para recomendar a leitura desse livro. 

José Carlos Barbieri





APRESENTAÇÃO

 

Este segundo volume da série Gestão da Sustentabilidade Organizacional origi-
nou-se das atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas pelo “Grupo de Apoio à 
Inovação e Aprendizagem em Sistemas Organizacionais (GAIA)”, que é um grupo 
de pesquisas aplicadas, sediado na Divisão de Gestão de Empresas do Centro de Tec-
nologia da Informação Renato Archer (CTI), unidade de pesquisa do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), localizada em Campinas (SP). 

Um dos objetivos estratégicos do GAIA é disseminar informações de interesse para 
os seus públicos-alvo. Esta é a razão de ser desta série elaborada com o propósito de 
registrar alguns dos vários temas que foram abordados nas palestras realizadas nos 
anos de 2010 e 2011, no âmbito de um dos projetos mais conhecidos do GAIA para 
difusão de conhecimento, denominado Manhãs da Inovação. 

As Manhãs da Inovação são eventos abertos ao grande público que vêm sendo re-
alizados desde 2004 no auditório do CTI. Esse projeto recebeu aporte de recursos do 
CNPq em 2010 e 2011, o que viabilizou os dois livros desta série, além de ter permitido 
a filmagem dos eventos e a sua disponibilização no website do GAIA.

A atuação do GAIA é focada em pesquisas aplicadas, as quais têm como problema 
central a seguinte questão geral: 

Como gerenciar o capital intelectual nos múltiplos níveis organizacionais visando con
tribuir para a sustentabilidade no setor produtivo e para promover a excelência na gestão?

Na visão dos integrantes do GAIA, a competitividade e a capacidade de inovar de 
uma organização dependem de variáveis econômicas, organizacionais, tecnológicas e 
humanas, tanto internas como presentes no ambiente onde a organização está inseri-
da. Os níveis mais agregados que influenciam os processos de inovação (os ecossiste-
mas) são complementares e interdependentes dos níveis mais desagregados (os grupos 
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e indivíduos), também essenciais para o processo inovativo que proporciona vanta-
gens competitivas sustentáveis, diferenciando as organizações de seus concorrentes.

Entendem-se aqui como vantagens sustentáveis aquelas que garantem a manuten-
ção da sustentabilidade organizacional em suas três dimensões, ambiental, econômica 
e social (enfoque triple bottom line). Na concepção do GAIA, o equilíbrio entre essas 
três dimensões é a chave para o desenvolvimento sustentável das organizações ao lon-
go do tempo. 

Assim, os estudos e trabalhos relacionados com o problema de pesquisa do GAIA 
são organizados em três linhas de atuação principais, as quais se constituem em eixos 
integradores dos conhecimentos de interesse, a saber: Gestão de ecossistemas organi
zacionais para geração e transferência de tecnologia, Gestão estratégica da inovação 
para sustentabilidade organizacional e, Aprendizagem e difusão de conhecimento para 
sustentabilidade e excelência na gestão.

No primeiro volume dessa série intitulado “Gestão da sustentabilidade organizaci
onal: Desenvolvimento de ecossistemas colaborativos”, os textos tratam de questões re la-
tivas ao gerenciamento de ecossistemas organizacionais. Nesse nível, em que são foca-
das as interações entre os múltiplos agentes que atuam em um dado setor econômico 
buscando a integração de organizações do setor produtivo, da academia e do governo 
visando à geração e à transferência de tecnologia, o desdobramento do problema cen-
tral do GAIA pode ser assim descrito: Como potencializar a geração e a transferência 
de tecnologias em ecossistemas visando ao desenvolvimento sustentável de empresas e de 
suas cadeias produtivas? 

Assim, trata-se de estudar como o conhecimento flui entre os diferentes tipos de 
organização, a gestão de sistemas cooperativos e a dinâmica das diversas interações, 
envolvendo temas como cooperação universidade-empresa, gestão de cadeias produti-
vas, gestão de ecossistemas colaborativos (como INCT’s, redes organizacionais, APLs, 
entre outros), transferência de tecnologia, gestão do capital de relacionamento, instru-
mentos de financiamento e de fomento à P&D&I, entre outros temas.

Neste segundo volume, a ênfase é nas questões relacionadas com o gerenciamento 
da inovação, da aprendizagem e do capital humano no nível das organizações indivi-
duais e dos seus grupos de trabalho. 

No nível da organização individual busca-se desenvolver meios para a inserção do 
capital intelectual como base de estratégias organizacionais que contemplem os interes-
ses dos vários stakeholders, integrando lucros econômicos, equilíbrio ambiental e bene-
fícios sociais. Assim, o desdobramento do problema central do GAIA pode ser assim 
sintetizado: Como gerenciar a inovação de modo a que esta seja um vetor estratégico da 
sustentabilidade organizacional? 

A ênfase neste nível é o estudo de mecanismos para a gestão estratégica baseada 
em inovações e para o seu desdobramento ao longo da estrutura organizacional e dos 
sistemas de gestão, visando à sustentabilidade da organização. Foca a tecnologia e o 
capital intelectual como fontes de vantagens estratégicas sustentáveis para a organiza-
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ção, podendo ser citados como principais temas de interesse a gestão de P&D&I em 
organizações, a gestão estratégica para o desenvolvimento sustentável, a inovação para 
sustentabilidade, os sistemas de gestão, a gestão de tecnologias sustentáveis, os siste-
mas de informação gerencial e a TI em apoio à gestão empresarial.

No nível dos grupos de trabalho dentro das organizações, no qual se busca desen-
volver mecanismos para a efetiva incorporação do conhecimento e das tecnologias 
aos processos organizacionais, são incluídos mecanismos tanto para gestão do capital 
humano, como para aumentar a aplicação das tecnologias nos processos organizacio-
nais. Neste nível organizacional, o problema central do GAIA pode ser desdobrado e 
formulado do seguinte modo: Como contribuir para o fomento da aprendizagem orga
nizacional e da gestão do capital humano, de modo a aumentar as inovações e promover 
a excelência na gestão?

O foco neste nível é o desenvolvimento e incorporação de novos conhecimentos nos 
processos organizacionais de modo a viabilizar as inovações na empresa, com ênfase 
em mecanismos gerenciais que promovam a valorização do capital humano, por ser 
este a base de todo capital intelectual. Para isso, a aprendizagem organizacional é trata-
da em suas múltiplas dimensões, buscando-se sua inserção à dinâmica organizacional 
e competitiva. Portanto, neste nível são os seguintes focos de interesse principais: a 
aprendizagem organizacional em suas várias vertentes (pedagogia empresarial, andra-
gogia e heutagogia), a difusão de conhecimentos através de mecanismos presenciais e 
não-presenciais, a educação corporativa, a gestão de competências, a gestão do capital 
humano, os processos alavancados por conhecimento, entre outros temas.

Com foco nesses níveis de discussão, o livro é composto por treze capítulos escritos 
por profissionais atuantes em importantes organizações nacionais, distribuídos em 
três seções: Estratégia e capital humano, Inovação para a sustentabilidade e Aprendi
zagem em organizações. 

Na seção 1, Estratégia e capital humano, são apresentadas as idéias centrais que per-
meiam todo o livro. Após ser feita uma introdução ao conceito de sustentabilidade or-
ganizacional, discute-se a viabilidade de serem desenvolvidas e mantidas organizações 
efetivamente sustentáveis. Isso se dá, principalmente, tendo em vista a predominância 
ainda existente no mundo corporativo de paradigmas centrados na obtenção de mais-
valia absoluta, onde as pessoas são consideradas como ativos indiferenciados que forne-
cem “mão-de-obra”, com suas necessidades pouco consideradas e as relações hierárqui-
cas degradantes, ao passo que as relações com as demais organizações do ambiente, em 
especial os fornecedores, muitas vezes se estabelecem de modo predatório. Para criticar 
essa realidade, exploram-se as idéias do capital intelectual como ativo econômico estra-
tégico, na medida em que este pode ser um poderoso instrumento para a sustentabili-
dade organizacional, bem como a idéia da gestão do capital humano como uma com-
petência-chave para superar as limitações de modelos empresariais equivocados (mas 
ainda dominantes). Porquanto que as organizações são entidades sociais e, assim, tem 
no ser humano sua unidade básica. São apresentadas questões como cultura e mudança 
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organizacional, sendo também explorada a relação causal existente entre aprendizagem 
organizacional (causa) e inovação (efeito). O fenômeno da estratégia é analisado à luz da 
teoria de sistemas, mostrando ser este o caminho mais efetivo para se lidar com a grande 
complexidade inerente às organizações atuais.

As abordagens e os métodos para gerenciamento de inovações que permitam viabili-
zar a sustentabilidade organizacional são apresentadas na seção 2, Inovação para susten
tabilidade. São tratados vários temas ligados direta e indiretamente às inovações voltadas 
ao desenvolvimento sustentável, especialmente no contexto empresarial, entre os quais o 
gerenciamento das atividades de pesquisa e desenvolvimento, o desenvolvimento de sis-
temas de gestão organizacional, o design de produtos e o seu desenvolvimento com base 
em critérios ambientalmente corretos, as tecnologias para produção limpa (incluindo as-
pectos de logística reversa), o uso de sistemas de informação, e as contribuições das orga-
nizações de ensino e pesquisa para as inovações empresariais ambientalmente corretas.

Na seção 3, Aprendizagem em organizações, são discutidos diversos aspectos relacio-
nados com o fenômeno da aprendizagem, o qual é um fundamento para a sustentabi-
lidade organizacional nos mercados atuais. A aprendizagem é apresentada como um 
importante meio para valorização do fator humano e para melhoria das condições de 
trabalho nas organizações, o que pode ocorrer através da sua integração às atividades 
laborais inerentes à função do empregado. Esse caminho parece ser muito próspero, 
uma vez que a integração aprendizagem-trabalho resulta em ganhos de eficácia, por 
potencializar a aprendizagem, e de eficiência, pela sinergia de esforços criada.

Esta seção visa discutir todos esses aspectos citados bem como outros conceitos e 
elementos relacionados, tais como, gestão de competências, educação corporativa, trei-
namento, gestão do conhecimento, cognição humana, entre outros.

A nossa expectativa com o presente volume é que possamos contribuir de alguma 
forma para superar os imensos desafios hoje existentes no mundo corporativo, e na 
sociedade em geral, para se alcançar a necessária sustentabilidade que permita o desen-
volvimento de organizações que sejam economicamente viáveis, ambientalmente cor-
retas e socialmente justas, o que, na nossa visão, só pode ser alcançado com a constante 
aprendizagem organizacional baseada na valorização do capital humano que constitui 
o cerne das organizações atuais.

Marco Antonio Silveira
 (organizador) 



seção i

ESTRATÉGIA E CAPITAL HUMANO





CAPÍTULO 1

Gestão estratégica para a sustentabilidade organizacional: 
capital humano e os processos de inovação e aprendizagem 

Marco Antonio Silveira
 

→ Introdução à sustentabilidade organizacional

A importância das organizações na sociedade contemporânea é grande e tem 
crescido ao longo dos últimos anos. Isso se deve a fatores como o crescimento do 
porte e do poderio econômico das organizações, a redução da intervenção do Estado 
na economia aumentando o espaço para atuação dos agentes econômicos privados e 
a diminuição dos espaços de socialização, tornando as organizações um dos poucos 
espaços de convivência social fora do ambiente familiar. 1

As organizações como conhecemos são relativamente recentes, sendo que até o 
final do século XIX existiam poucas com algum porte ou importância (Daft, 2001). 
Porém hoje, são grandes os impactos das organizações na sociedade e esses se dão em 
cinco diferentes aspectos:

■  econômico: as riquezas econômicas são geradas pelas atividades empresariais.
■  social: os empregos gerados pelas organizações são responsáveis pelo sustento 

financeiro da maioria das famílias.
■  relações humanas: as pessoas estão na maior parte do tempo em seus ambien-

tes de trabalho.

1 No Brasil, por exemplo, os espaços de socialização diminuíram muito nas últimas décadas por conta 
do crescimento desordenado das cidades e do aumento da violência urbana.
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■  desenvolvimento pessoal: o trabalho pode ser um importante fator de reali-
zação do potencial humano, uma vez que o trabalho exerce papel central na vida 
do ser humano.

■  ambiental: as principais agressões ao meio ambiente têm origem nas ativida-
des das organizações dos setores primário e secundário (Silveira, 2011-B).

Essa importância atual das organizações vem sendo frisada por vários autores, entre 
eles Mintzberg, ao afirmar que “a organização é uma grande força na sociedade atu
al ” (2006: 184) e Omar Aktouf que há mais de dez anos já afirmava que “as organiza
ções constituemse hoje em um dos agentes centrais da concretização de uma escolha de 
sociedade e dos relacionamentos humanos” (1996: 215). Nesse novo contexto tornam-se 
ainda mais necessários modelos de gestão que contribuam para o desenvolvimento de 
organizações alinhadas com os interesses e as demandas da sociedade.

As organizações são, em sua maioria, sistemas de alta complexidade em contínua 
interação com o seu ambiente externo de onde importam os recursos necessários para 
a execução de suas atividades e para onde exportam os seus produtos, na forma de 
bens tangíveis, informações ou serviços. 

Na medida em que os mercados se tornam mais complexos, competitivos e dinâmi-
cos, novos desafios são impostos às organizações, especialmente as empresariais. Se até 
bem pouco tempo as empresas eram mais livres para atuar sem se preocupar com os 
prejuízos provocados ao meio ambiente e à sociedade, visando tão somente o seu lucro 
e crescimento, o nível de impactos negativos provocados pelas atividades empresariais 
chegou a um ponto em que começaram a surgir importantes reações na sociedade. 

Na década de 80, por exemplo, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desen-
volvimento reafirmou uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos 
países industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, ressaltando os 
riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte 
dos ecossistemas. Como conseqüência, foi elaborado em 1987 o relatório “Nosso Futuro 
Comum”, conhecido como Relatório Brundtland, que já apontava para os problemas 
decorrentes dos padrões de produção e de consumo vigentes e a sua incompatibilidade 
com um desenvolvimento sustentável, o qual foi definido como sendo “o desenvolvi
mento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gera
ções futuras de satisfazer suas próprias necessidades”. 

Em poucos anos ficaram mais visíveis as inter-relações entre questões econômicas 
e ambientais, havendo uma expansão do conceito de sustentabilidade em direção ao 
que se conhece hoje como enfoque triple bottom line, ou tripé da sustentabilidade, que 
integra à dimensão ambiental as dimensões econômica e social. O necessário equilí-
brio entre essas três dimensões, explicitado pela primeira vez no livro de Elkington 
(1999), está ilustrado na figura 1.

Por todos esses motivos, a sustentabilidade vem se constituindo um dos conceitos 
mais importantes do século XXI, tema de discussões em fóruns internacionais e item 
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sempre presente nas agendas de instituições públicas e privadas, como discutido por 
Silveira (2011-A). 

Como conseqüência dessa maior consciência, mudanças efetivas começam a ocorrer 
na sociedade, com destaque para o aprimoramento de mecanismos legais que induzem 
as organizações a reformularem suas práticas e conceitos de negócios. No Brasil já existe 
um conjunto desses mecanismos visando às boas práticas ambientais, entre eles a Polí-
tica Nacional de Resíduos Sólidos promulgada em 2010. Existem também vários outros 
com o intuito de aprimoramento social das organizações, entre os quais podem ser cita-
dos incentivos para as organizações darem a seus empregados participação nos lucros, 
exigência de cotas (raciais e para portadores de necessidades especiais), entre outros.

Este livro tem o propósito de contribuir com reflexões e propostas para o desenvolvi-
mento de organizações sustentáveis, isto é, que sejam economicamente viáveis, ambien-
talmente corretas e socialmente justas.

Neste primeiro capítulo faremos uma introdução ao tema, procurando mostrar que a 
gestão competente do fator humano é um dos instrumentos mais efetivos para se alcan-
çar a sustentabilidade organizacional, por permitir conciliar os interesses dos vários 
stakeholders organizacionais 2 e, assim, integrar lucros financeiros e benefícios sociais. 

2 Os stakeholders de uma organização podem ser enquadrados em cinco grupos: os clientes, os proprie-
tários, os fornecedores, os empregados e a sociedade, nos seus vários estratos (comunidade circundante, 
segmentos sociais específicos, governos local e nacional entre outros). 

Figura 1: Integração das três dimensões no tripé da sustentabilidade (enfoque triple bot-
tom line)



Desempenho 
Econômico

Equilíbrio
Ambiental

Necessidades
da Sociedade
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Serão discutidas também as causas e conseqüências do aumento da complexida-
de no contexto organizacional, mostrando que a gestão estratégica, por estar funda-
mentada no enfoque sistêmico, dispõe dos mecanismos necessários para integrar as 
múltiplas demandas da organização, condição fundamental para a sustentabilidade 
organizacional. 3

→ 1. É possível uma organização sustentável? 

Nas empresas os nossos olhos vêem computadores de tela plana, linhas de produção 
automatizadas, sistemas de informação velozes e outras importantes ferramentas tec-
nológicas. Entretanto, na maior parte delas, as prioridades, os modos de gestão e os 
relacionamentos acabam por repetir modelos do início do século passado. 

Se os artefatos fossem equivalentes aos seus modelos de negócio, muitas empresas 
estariam utilizando máquinas a vapor, iluminação a gás e comunicação por telégrafo. 
Essas adotam os mesmos modelos da época em que as inovações ocorriam a taxas 
muito menores, a população mundial era aproximadamente um quinto da atual, e 
nem em pesadelo se cogitava as mazelas ambientais e sociais que hoje nos assolam. 

A lógica dominante no ambiente empresarial ainda é a da mais-valia absoluta, 
onde as pessoas são consideradas como “mão-de-obra”, com suas necessidades pouco 
consideradas, as relações hierárquicas degradantes, enquanto que as relações com as 
demais instituições do ambiente, em especial os fornecedores, muitas vezes se esta-
belecem de modo predatório.

Como a pessoa que troca cor e corte de cabelo, mas mantêm idéias e atitudes, as 
mudanças verificadas na maioria das empresas são mais de aparência. E isso é bas-
tante preocupante, tendo em vista a mencionada importância das organizações no 
mundo contemporâneo.

Quando teremos organizações realmente sustentáveis? Quanto tempo nos resta 
para mudar o paradigma empresarial dominante que leva ao desequilíbrio ambiental 
e de cuja fatura estamos sendo alertados pela natureza que não perdoa os nossos erros 
e nos cobra na forma de fenômenos climáticos e na deterioração de recursos (literal-
mente) vitais? Quantos sub(des)empregados serão necessários para percebermos a 
inviabilidade social dos modelos vigentes?

Esses questionamentos, considerados ingênuos há vinte anos, acabam fazendo 
parte, atualmente, das atenções de todo dirigente consciente, seja público ou privado.

No tocante a modelos empresariais, sabemos ser possível construir empresas com-

3 Em Silveira (2011-A) é apresentado um projeto recente visando apoiar a sustentabilidade organizacio-
nal de empresas brasileiras do setor de equipamentos eletromédicos. Tal projeto busca o gerenciamento 
integrado de questões tecnológicas, mercadológicas, organizacionais e humanas, através da articulação 
de metodologias visando viabilizar estratégias baseadas em diferenciação, implantadas através da coor-
denação entre inovações de produtos e processos, com a gestão integrada do composto de marketing do 
produto e a integração dos vários sistemas de gestão da empresa.
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petitivas e focadas nos interesses do ser humano e da vida. A chave é transcender 
o limitado paradigma terra-capital-trabalho e articular com competência o que na 
nova economia se denomina “capital intelectual” ou, em português simples, “conhe-
cimento que agrega valor econômico”. 

O conhecimento bem aplicado pode melhorar todo e qualquer aspecto da organi-
zação e de seus processos: qualidade, eficiência, eficácia, lucratividade, clima organi-
zacional, ergonomia entre outros. Mais ainda, é o conhecimento o motor que permite 
viabilizar as inovações e, com isso, aumentar a competitividade organizacional. 

Os bons especialistas em áreas afins, como aprendizagem organizacional, gestão 
do conhecimento, inovação, entre outras, sabem que conhecimento só pode ser gera-
do na mente humana. E, sabem também, que esse “recurso econômico” jorra mais e 
melhor na proporção direta da valorização competente do ser humano, da vida e das 
relações cooperativas (internas e externas). 

Assim... Bingo! A conta “fechou”: lucro financeiro e humanismo podem coexistir 
na mesma empresa!

Superando a miopia gerencial, descobriremos que – assim como adormeciam os 
modelos de gestão usados para recuperar o Japão no pós-guerra e que, colocados em 
prática nas décadas de 80 e 90, derrubaram muitas empresas ocidentais que estavam 
cristalizadas em seus enfoques equivocados – já existem soluções efetivas para sus-
tentar novos modelos organizacionais.

Várias instituições públicas e privadas estudam e aplicam com sucesso enfoques 
fundamentados na valorização do ser humano e da vida para suas estratégias de negó-
cio, estruturas organizacionais, sistemas de informação, posicionamento de mercado, 
tecnologias (sustentáveis), estilos de liderança, operações, valores organizacionais, 
relações no trabalho, relações externas, entre outros aspectos do mundo empresarial, 
permitindo que este se torne socialmente responsável e ecologicamente equilibrado.

Na medida em que a organização se transforma em um local para o desenvolvi-
mento profissional e pessoal do ser humano – através de boas condições de trabalho 
– este retribuirá com trabalho competente e conhecimento em abundância, como 
ilustrado na figura 2. Nesse novo modelo, torna-se possível estabelecer relações sim-
bióticas, com benefícios mútuos entre a organização e os seus empregados, resgatan-
do o respeito à dignidade humana, sem comprometimento do necessário desempe-
nho competitivo e econômico da organização.

→ 2. Capital humano para superar modelos organizacionais insustentáveis

Para que se possam viabilizar as relações simbióticas organização-empregado ilus-
tradas na figura 2, é preciso entender o capital intelectual como um ativo econômico 
e, assim, poder reconhecer o capital humano como um recurso estratégico funda-
mental para o sucesso das organizações nos ambientes atuais.
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Capital Humano Abundante

Boas Condições de Trabalho

Empregado Organização

Capital intelectual e capital humano

Na abordagem da teoria neoclássica, os recursos organizacionais restringem-se a 
capital, trabalho e terra. Porém, como conseqüência da dinâmica evolutiva dos mer-
cados atuais, a teoria dos recursos expandiu a noção de recursos organizacionais, 
definindo-os como sendo “entidades tangíveis e intangíveis que a firma tem à sua dis
posição e que lhes permitem produzir com mais eficiência ou eficácia” (Sveiby, 1998).

O conjunto de recursos intangíveis é denominado por vários autores como capital 
intelectual, entendido como aqueles recursos que não possuem existência física, mas, 
que assim mesmo, representam valor para a organização (Edvisson e Malone, 1998). 
Isso inclui tanto a capacidade intelectual humana, como outros ativos intangíveis 
decorrentes da aplicação do conhecimento, entre eles, marcas e patentes. 

Sveiby identifica três conjuntos de fatores que compõem o capital intelectual:

■  capital humano, representando os conhecimentos e as competências dos cola-
boradores, colocados à disposição da organização;

■  capital estrutural, envolvendo tanto os softwares e sistemas de gestão, como 
os demais ativos organizacionais que possam ser relacionados na categoria de 
“propriedade intelectual” (marcas, patentes entre outros);

■  capital de relacionamento, correspondente à geração de conhecimento re sul-
tante das relações com outras organizações, como clientes e fornecedores.

Em Silveira (2011-A) são apresentadas três razões para que uma organização bus-

Fonte: Criação própria.

Figura 2: Relação simbiótica empregado-organização gerando benefícios mútuos



Figura 3: A importância da gestão adequada do capital humano
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que vantagens competitivas sustentáveis através de estratégias e operações baseadas 
no uso competente do capital intelectual: a. minimizar os investimentos necessários 
(por tratar-se de um ativo econômico); b. aumentar a capacidade de geração de ino-
vações; c. facilitar a integração das demandas dos vários stakeholders (uma vez que 
os processos que envolvem o conhecimento dependem fortemente do fator humano).

Sustentabilidade e fator humano nas organizações

Numa perspectiva de recursos organizacionais, o empregado pode ser pensado como 
uma fonte de capital humano. Essa capacidade dependerá das suas capacidades intrín-
secas e, também, do seu nível de integração (ou alinhamento) com os valores e interes-
ses predominantes na organização. 

Caso o empregado não compartilhe dos propósitos organizacionais, seus interesses 
irão divergir dos interesses dos demais indivíduos e, neste caso, na melhor das hipóteses, 
ele se manterá alheio às necessidades da organização, podendo chegar até ao extremo de 
trabalhar contra os objetivos comuns da organização, inclusive, de forma inconsciente.

Sendo o capital humano os conhecimentos e as competências do empregado colo-
cados à disposição da organização, trata-se de tarefa gerencial da maior importância 
a capacidade de mobilizar a geração e o compartilhamento desse valioso recurso. A 
figura 3 ilustra essas duas importantes capacidades gerenciais, a saber: estimular a 

Informação

Conhecimento

Competência

Fonte: Criação própria.

Questões cruciais para a gestão do capital humano:

– Como alavancar a geração de conhecimentos 
a partir das informações disponibilizadas?

– Como mobilizar esse conhecimento nas 
competências necessárias?



28 | GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL · VOLUME 2

geração de novos conhecimentos 4 e, mobilizar esse potencial na forma de competên-
cias agregadas aos processos da organização.

Os especialistas citados na seção anterior, além de outros pesquisados, enfatizam 
a importância da componente capital humano no desenvolvimento do capital inte-
lectual por três razões: 

a. O seu potencial para aumentar o capital estrutural; 
b. A sua capacidade para internalizar na organização os frutos do   

capital de relacionamento, potencializando os resultados advindos;
c. A sua capacidade para gerar novos conhecimentos.

Ignorar, de modo deliberado ou não, a dimensão humana da organização é ir con-
tra toda a dinâmica do mercado atual. Em um mundo onde a informação e a tecno-
logia estão tão disponíveis, a gestão competente do ser humano pode ser o diferencial 
que irá gerar as vantagens competitivas necessárias para a sobrevivência da organi-
zação em mercados ultra-competitivos e dinâmicos.

Mesmo sendo difícil trabalhar com a dimensão subjetiva do ser humano, ela existe 
e um modelo gerencial completo não deveria deixar isso de fora. É preciso trazer essa 
dimensão humana para o centro das decisões em organizações, sob pena de as decisões 
serem sub-ótimas, uma vez que negam algo de existência e influências comprovadas. 

O fato de ainda existirem tantas organizações que, a despeito de desconsiderarem 
o fator humano, conseguem permanecer ativas, explica-se pelo fato de que essa mes-
ma anomalia ocorre na grande maioria delas. O paradigma dominante ainda é o da 
visão tecnocrática, nivelando por baixo o desempenho organizacional.

Subjetividade e cultura organizacional nos processos de mudança

Vários especialistas em teoria das organizações enfatizam que toda organização 5 é, 
antes de mais nada, um sistema social e como tal deve ser tratada:

Organizações são entidades sociais dirigidas por metas, desenhadas como sistemas 
de atividades deliberadamente estruturados e coordenados, e são ligadas ao ambiente 
externo.

O principal elemento de uma organização não é um edifício ou um conjunto de polí-
ticas e procedimentos: as organizações são compostas por pessoas e seus relacionamen-
tos [...].  (Daft, 2002: 11)

4 Veja o conceito de “gestor-educador” apresentado no capítulo 9.
5 O termo “organização” inclui empresas, instituições financeiras, universidades, unidades de pes-
quisa, hospitais entre outros tipos possíveis de instituições públicas e privadas.
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Como os ambientes organizacionais vêm se tornando cada vez mais dinâmicos e ins-
táveis, a mudança organizacional é um dos temas mais estudados no campo da admi-
nistração, sendo que as abordagens normalmente enfatizam dois aspectos básicos: 

■  As dimensões objetivas e mensuráveis da organização que incluem as tecnolo-
gias, as estruturas hierárquicas, os departamentos, os sistemas de informação, 
entre outros; 

■  As suas dimensões subjetivas que incluem todos os aspectos relacionados com o 
ser humano, sejam de natureza sociológica, psicológica, fisiológica ou cultural.

Em virtude dessa multiplicidade de variáveis organizacionais, a condução de mu-
danças que agregam valor à organização – ou seja, a condução de inovações – é, no 
mais das vezes, uma atividade bastante complexa, sendo que o enfoque sistêmico-holís-
tico aponta para a necessidade de integrar as dimensões objetivas e subjetivas para que 
o processo de mudança seja conduzido com sucesso.

A inovação é o resultado da aplicação de novos conhecimentos na organização, e 
esses tem origem no ser humano. Através dessa constatação, é possível dimensionar a 
importância da consideração adequada do ser humano e dos fatores que influenciam 
o seu desempenho.

Nas áreas de psicologia e sociologia organizacional se encontram vários concei-
tos para ajudar a compreensão do desenvolvimento e comportamento das organiza-
ções, e das suas relações com os indivíduos e a sociedade. Segundo vários autores, a 
mudança organizacional é, antes de tudo, cultural, entrando posteriormente no nível 
dos processos e dos recursos. 

Uma cultura organizacional adequada pode promover uma força de trabalho 
comprometida e engajada, condição necessária para que se tenha uma organização 
inovadora. Esse engajamento tem uma relação muito forte com a maneira pela qual 
a organização promove o empowerment dos seus empregados, que é também um 
importante fator para se obter flexibilidade organizacional, necessária para atuar nos 
mercados dinâmicos e incertos atuais. 

Cultura organizacional pode ser definida como o conjunto de valores e pressupos-
tos básicos que definem o modo considerado correto de pensar, agir e sentir de uma 
organização. A cultura tem algumas dimensões visíveis, chamadas de artefatos cul
turais (mobiliário, prédio etc.), que são fáceis de ser notados. Os valores – que neste 
contexto são as normas, princípios ou padrões sociais aceitos ou mantidos pelo grupo 
social – são bem mais difíceis de ser percebidos e representam uma tendência de pre-
ferir determinadas situações ou estado de coisas. Quando esses valores são testados 
e percebidos como válidos pelo grupo, eles se transformam em pressupostos básicos. 
Assim, na maioria das vezes, a cultura é implícita, pouco visível e informal.

Numa mesma organização podem conviver diversas subculturas, sendo a cultura 
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global a intersecção dos distintos subsistemas culturais. Assim, tanto fatores internos 
à organização influenciam a formação da sua cultura, entre os quais, a sua histó-
ria, o perfil dos seus líderes, suas estruturas, seus sistemas de controle, a tecnologia 
empregada e a interação entre os membros da organização, como uma série de fatores 
externos, em especial, as características socioculturais da região e as características 
do segmento de mercado a que pertence.

Gestão Integrada de Mudanças

A condução de mudanças em organizações 
requer o enfrentamento de uma série de desa-
fios, os quais são sintetizados na interessante 
metáfora de Senge (2009: 291) apresentada 
na figura 4, onde estão ilustradas duas com-
ponentes principais: a busca para implantar 
a visão de um novo estado e o conjunto de 
resistências inerentes ao estado atual, crian-
do-se uma tensão entre esses dois estados.

Parece existir um consenso na literatura 
sobre a existência de uma forte componente psíquica que induz a maioria das pessoas 
a, inconscientemente, resistirem a mudanças, como Churchman (1972) ao mencionar 
que o primeiro artigo de fé da filosofia do futuro é que o futuro é sempre menos certo 
que o presente. Essa incerteza é provavelmente uma das principais causas da resistência 
a mudanças inerente à maioria das pessoas, pois, um dos grandes temores que assolam 
o ser humano é o medo do desconhecido e do novo. 

Quando as pessoas estão em grupo, as resistências às mudanças transcendem o indi-
víduo (dimensão psíquica) e se tornam uma reação coletiva (dimensão sociológica). Essa 
meta grupal de buscar a manutenção do status quo vigente pode encontrar a sua moti-
vação em razões conscientes, normalmente para salvaguardar determinados benefícios 
dos grupos afetados pela mudança, razões inconscientes ou um misto das duas. 

Robbins (2000) apresenta um conjunto de fatores individuais e sociais de resistên-
cia à mudanças. Entre os fatores individuais são citados o medo do desconhecido, a 
necessidade de segurança, hábitos adquiridos, fatores econômicos e o processamento 
seletivo das informações. Na relação de fatores sociais é listada a inércia estrutural, a 
ameaça às distribuições estabelecidas de recursos, a ameaça às relações estabelecidas 
de poder, o foco limitado de mudança e a inércia dos grupos.

Boyett & Boyett (1999) também apresentam uma relação de hipóteses sobre resis-
tência à mudanças, entre os quais se destacam: homeostase (a mudança não é uma 
condição natural), stare decisis (presume-se que o status quo esteja correto e o ônus 
da prova cabe à mudança), inércia, medo das pessoas, falta de autoconfiança, nature-

Figura 4: 
As tensões 
e resistências a 
mudanças em 
organizações

Fonte: Senge, 2009.
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za humana (o ser humano não tem o altruísmo necessário à mudança), pensamento 
de curto prazo, hábito, entre outros. 

Muitos projetos de mudança organizacional fracassam por desconsiderar essas 
dimensões psicológicas e sociológicas do processo, preocupando-se somente com 
suas dimensões objetivas. Mas, a resistência à mudança organizacional existe, é 
influenciada também pela cultura organizacional e deve ser considerada segundo o 
nível de importância que apresenta.

Para gerenciar mudanças nas organizações, um interessante recurso é utilizar o 
enfoque de processos. O conceito de processo é multidimensional por integrar fato-
res tangíveis, como materiais, equipamentos e instalações, e intangíveis, como aque-
les associados ao capital intelectual; trata-se, portanto, de um conceito que inclui 
tanto a dimensão humana quanto a tecnológica.

Assim, conceber a organização como sendo constituída por uma rede de proces-
sos facilita o gerenciamento integrado dos vários fatores de interesse, sejam esses 
uma única empresa ou um sistema colaborativo formado por diversas organizações. 6 

Visando prover meios para o enfrentamento dos desafios acima mencionados, 
em Silveira (2006) é apresentada uma proposta para o gerenciamento integrado das 
mudanças organizacionais, buscando contemplar as dimensões objetivas e subjetivas 
da organização.

→ 3. Inovação e Aprendizagem

Devido à dinâmica do jogo competitivo, ao desenvolvimento tecnológico, à vola-
tilidade das condições econômicas e sociopolíticas em vários países, entre outros 
fatores, as características do ambiente de atuação das organizações mudam rápida 
e continuamente. E, uma vez que a organização interage continuamente com o seu 
ambiente, as mudanças devem ser uma rotina! 

Mais do que um jogo de palavras, a frase acima evidencia que a inovação é con-
dição fundamental para que uma organização possa reajustar o seu nível de com-
petitividade ante as demais forças competitivas presentes no seu ambiente e, assim, 
mantenha o sucesso ao longo do tempo. 

A inovação é arriscada e não acontece por acaso. É preciso ter um sistema que 
crie uma cultura organizacional adequada, busque a melhoria contínua, reconheça 
os bons colaboradores, aproveite oportunidades integradas com outras organizações 

6 Essa visão foi explorada em profundidade em Silveira (1999), mostrando as várias vantagens de se 
visualizar uma organização como rede de processos, e propondo um modelo e métodos associados para 
diagnosticar, planejar e conduzir mudanças em sistemas organizacionais. Em Silveira (2004) foi apre-
sentado um caso em que este mesmo modelo foi aplicado à um sistema colaborativo denominado Rede 
TSQC, constituído por empresas, universidades, instituições de pesquisa e organismos governamentais.
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Figura 5: Cadeia de relações causa-efeito

(como nos mecanismos de “open innovation”) e cuide da inovação disruptiva. 
Em Silveira (2006), exploram-se as relações de causalidade entre aprendizagem, 

inovação e vantagem competitiva, apresentadas na figura 5, baseadas no pressuposto 
que, desconsiderando eventuais casualidades, toda inovação requer uma aprendiza-
gem correspondente.

No trabalho acima citado, o autor destaca ainda dois sub-sistemas organizacionais, 
denominados “sistema do negócio” e “sistema da inovação”, aos quais estão associa-
das, respectivamente, atividades laborais e de aprendizagem. A integração dessas ati-
vidades resulta em ganhos de eficiência, pela sinergia gerada, e de eficácia, por poten-
cializar a aprendizagem organizacional, como será comentado no capitulo 9. 

Essas considerações reforçam a visão do capital humano como um recurso estraté-
gico da maior importância em, virtualmente, todos os aspectos da organização, sendo 
ainda mais crítico naqueles processos cuja dependência do conhecimento é maior, 
como naqueles relacionados diretamente com os fenômenos da aprendizagem e da 
inovação.

O corolário dessas reflexões é que “saber aprender” é uma competência estratégica 
fundamental para as organizações atuais. Vários autores frisam isso, sendo Senge um 
dos mais conhecidos por cunhar a expressão “learning organizations” (Senge, 1990). 
A capacidade de aprender permite à organização alcançar e manter um desempe-
nho superior e, portanto, permite desenvolver vantagens competitivas sustentáveis 
ao longo do tempo, proporcionando melhores condições para melhorar qualidade, 

Fonte: Silveira, 2006.
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gerar inovação, gerenciar mudanças, criar uma força de trabalho comprometida e 
energizada, superar os limites aparentes, melhorar o ambiente, aumentar o prazer no 
trabalho, aprimorar a qualidade de vida, entre outras razões (Boyett & Boyett, 1999).

Em busca de uma visão abrangente da inovação

Uma visão empobrecida sobre inovação pode trazer prejuízos para a organização ao 
dificultar perceber às mencionadas condições sistêmicas subjacentes a um fenômeno 
que possui, via de regra, uma relativa complexidade. Uma limitação comum é conside-
rar que são mudanças restritas ao produto. Outro aspecto limitante em relação ao fenô-
meno da inovação é a questão do grau de ruptura tecnológica envolvida na mudança. 7 

Assim como vários autores, entendemos que uma inovação pode ou não ser inten-
siva em tecnologia, mas que esse não é o aspecto principal. As inovações incrementais 
se fazem através de inserções de pequenas melhorias, mas, cumulativamente, podem 
resultar em grandes benefícios.

Embora seja sempre vista como um fato de alta tecnologia envolvendo inventores-
empreendedores, a inovação pode, evidentemente, ocorrer em situações organizacio-
nais de alta ou baixa tecnologia, de produtos ou de serviços, grandes ou pequenas [...] 
(Mintzberg, 2011: 336)

Existem variações na forma como alguns especialistas da área gerencial definem 
inovação, mas, vários preservam a sua abrangência como Drucker (“inovação é um 
esforço para criar alterações úteis ao potencial econômico e social da empresa”), Patel 
(“Inovar significa, em essência, a capacidade de criar e capturar novos valores, de 
maneiras diferentes”), entre outros.

O que para nós significa inovação? Essencialmente, nós estamos falando sobre mu-
dança. (Tidd, Bessante e Pavitt, 1997: 13)

A própria Lei da Inovação (lei nº 10.973/2004), promulgada pelo governo brasileiro 
realça essa abrangência ao definir inovação como sendo a introdução de novidade 
ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social, que resulte em novos produtos, 
processos ou serviços.

De maneira geral, portanto, o termo inovação pode ser definido como a introdução 
de algo melhor em substituição ao que já existia. Esse enfoque abrangente e universal 

7 Existem circunstâncias específicas que justificam restringir a abrangência do conceito de inovação. 
Por exemplo, o escopo principal do “Manual de Oslo: Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpreta
ção de Dados sobre Inovação Tecnológica” da OCDE/”Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico” é restrito aos indicadores de inovação tecnológica e, por esse motivo, o próprio texto tem o 
cuidado de destacar os motivos dessa restrição (2004).
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contribui para que se entenda que a inovação pode e deve ser buscada em qualquer 
aspecto ou setor da organização, envolvendo todo o corpo de funcionários, indepen-
dentemente de seu nível de educação formal ou função desempenhada. 

Tidd, Bessante e Pavitt (1997) alertaram a respeito dos problemas decorrentes de 
um entendimento parcial sobre o fenômeno da inovação como, por exemplo, de que 
se trata de um esforço restrito à área de P&D ou, que se resume em manter os clientes 
satisfeitos ou, ainda, de estar restrito à mudanças tecnológicas de produtos.

O envolvimento dos empregados no esforço para a inovação na organização pode 
provocar reações bastante positivas, que irão beneficiar a todas as partes envolvidas. 
Como a inovação requer novos conhecimentos, e conhecer é um atributo do ser huma-
no, isso pode trazer ao empregado um novo sentido para o trabalho. Nesse caso, não 
haverá mais espaço para enxergá-lo como um executor não-pensante de tarefas, trans-
cendendo assim o pernicioso enfoque do empregado como uma mera mão de obra.  

Portanto, as inovações, sejam essas mudanças radicais, pequenas melhorias ou 
adaptações, resultam da aplicação na organização de novos conhecimentos ou da 
combinação desses conhecimentos de uma nova maneira e, assim, implicam sempre 
em melhoria proporcional, em qualquer aspecto da organização, o que inclui produ-
tos, processos ou outros elementos organizacionais (estrutura organizacional, depar-
tamentalização, sistema de informação, entre outros). Elas englobam a busca, a desco-
berta, a experimentação, o desenvolvimento, a imitação e a adoção de novos produtos, 
processos e formas organizacionais. 

Eficiência e eficácia no gerenciamento da inovação

Destacamos anteriormente que a gestão da inovação é essencialmente a gestão da auto
transformação da organização para níveis mais altos de desempenho. 

A adequada gestão da inovação requer da organização eficácia, implantando mudan-
ças corretas e com agilidade, e eficiência, utilizando racionalmente os recursos alocados 
nessa tarefa. Assim, a gestão da inovação requer múltiplas atividades para monitorar e 
interpretar corretamente a dinâmica do ambiente, selecionar o conjunto de ameaças e 
oportunidades a que a organização deve responder de forma a manter a sua sustenta-
bilidade, planejar os meios para dar as respostas corretas e implantar adequadamente 
as mudanças requeridas. 

Os benefícios resultantes de uma inovação podem ser percebidos de diversas for-
mas. Dentre elas, pelo aumento de produtividade, racionalização no uso de recursos, 
redução de custos, aumento da flexibilidade organizacional, diminuição de tempo 
nas atividades, aumento na satisfação de clientes, melhoria do clima organizacional, 
melhorias na gestão, aumento da lucratividade, melhorias internas, contribuições 
para o bem estar social, diminuição de impactos ambientais, entre outros. 

A inovação visando à sustentabilidade organizacional, portanto, implica em lidar 
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com diversos fatores tangíveis e intangíveis presentes nos sistemas organizacionais 
de interesse. Isso requer uma gestão integrada que articule um conjunto variado de 
recursos e de competências (internas e externas) em diferentes domínios de conhe-
cimento como, por exemplo, das engenharias e das ciências sociais aplicadas, entre 
outros componentes que constituem o capital intelectual das instituições do sistema 
organizacional em foco.

→ 4. A organização e sua complexidade

As considerações feitas até aqui mostram as organizações como sendo constituídas 
por muitos fatores e variáveis multidimensionais. Para ilustrar essa situação, vamos 
descrever um exemplo do cotidiano de uma organização empresarial típica.

Os funcionários da produção trabalham arduamente para concluir um lote que será 
embarcado em três horas, enquanto o pessoal do planejamento elabora cenários futu-
ros na tentativa de visualizar as tendências no setor para os próximos cinco anos. A 
psicóloga do setor de recursos humanos analisa as razões pelas quais o clima organiza-
cional na empresa piorou no semestre anterior, e os profissionais de informática testam 
o novo banco de dados que será instalado. A gerência financeira analisa as condições 
impostas pelo banco para um empréstimo visando expandir a capacidade produtiva, e 
os técnicos do laboratório conduzem testes em amostras de materiais. A área de marke-
ting busca compreender o comportamento de compra de um determinado público-
alvo, enquanto o grupo de manutenção está às voltas com uma máquina que quebrou. 
O setor de importações mais uma vez tenta contornar problemas com a importação de 
matérias primas, enquanto a contabilidade fecha o balancete mensal, e o setor de quali-
dade estuda a versão atual da norma para o sistema de gestão da qualidade. 

Enquanto isso, na sala da diretoria acontece uma reunião para definir as priorida-
des para a empresa no momento e, a partir disso, são definidas as demandas a serem 
atendidas. Dentre estas demandas estão melhorias no refeitório dos funcionários, 
ações sociais na comunidade circundante, estabelecimento de um projeto em parce-
ria com um fornecedor, melhores condições de pagamento aos clientes, aumento dos 
dividendos a serem repassados para os proprietários, compra de novos equipamentos 
e início de uma nova campanha publicitária.

Conseqüências da complexidade nas organizações

O cenário acima descrito ocorre freqüentemente em muitas empresas, onde pessoas 
formadas em diferentes áreas do conhecimento desenvolvem atividades de diversas 
naturezas, nos vários setores e níveis hierárquicos. E, quer seja ou não possível per-
ceber, essas atividades e os resultados delas derivados influenciam-se mutuamente. 
Alguns exemplos ilustrativos: 



36 | GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL · VOLUME 2

■  Decisões inadequadas do setor financeiro, podem ter origem no processo de con-
tratação praticado no setor de recursos humanos, que não selecionou a pessoa 
com o perfil mais indicado;

■  O problema na montagem do produto final pode ter origem na lentidão dos pro-
cessos de compra, o que obrigou a área de manufatura a utilizar componentes de 
um fornecedor não qualificado;

■  O excesso de erros cometidos no setor contábil pode ter origem na desmotivação 
dos seus funcionários;

■  O sistema de gestão da qualidade foi implantando sem a organicidade necessária, 
o que provoca aumento nos mecanismos de controle, alguns deles redundantes e 
desnecessários.

Uma organização é um todo integrado cujos resultados em termos de custos, pra-
zos, qualidade, imagem, cultura e/ou clima interno são influenciados por um grande 
número de fatores presentes em diferentes esferas, tais como, os vários setores, os 
níveis hierárquicos, as dimensões de existência da empresa e os múltiplos elementos 
externos à organização. 

A complexidade inerente à organização tende a levá-la para uma espécie de “esqui-
zofrenia organizacional”, 8 como ilustrado na figura 6, o que torna o processo geren-
cial uma atividade complexa e multidisciplinar.

A complexidade de qualquer sistema (organizacional ou não) depende do número 
de elementos que o compõe, da quantidade de variáveis associada a cada elemento e do 
nível de interação entre eles. Assim, a complexidade de uma organização irá depender 
do seu porte, diversidade de processos, tecnologias, entre outros aspectos.

É por essa razão que a maioria das organizações de médio e grande porte são consi-
deradas à luz da teoria de sistemas como “sistemas hiper-complexos”, 9 isto é, sistemas 
que possuem um grande número de variáveis que interagem entre si, sendo muitas e 
diversificadas as conseqüências disso, como por exemplo:

■  Os processos organizacionais em sua maioria dependem de diversos departa-
mentos, níveis hierárquicos e fatores associados às múltiplas dimensões de exis-
tência da empresa. Isso requer clareza na identificação dos elementos e das vari-
áveis críticas, para que possa ocorrer o seu adequado gerenciamento.

■  Os processos e seus resultados podem ser influenciados por fatores aparente-
mente sem relação e, portanto, de difícil identificação.

■  É oneroso e contraproducente gerenciar todas as variáveis intervenientes na empresa.

8 A expressão “esquizofrenia organizacional” é utilizada como uma metáfora do desalinhamento in-
terno que existe, em maior ou menor grau, em virtualmente todas as organizações. 
9 Numa escala de complexidade variando de 1 a 9, as organizações estão no nível 8, acima dos mamí-
feros (nível 6) e dos seres humanos (nível 7) e logo abaixo dos “sistemas transcendentais” (nível 9), como 
um determinado setor econômico de um país (Schoderbek, Schoderbek & Kefalas, 1980)
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■  Em função da quantidade de variáveis internas e externas e da interdependên-
cia entre elas, é virtualmente impossível prever o que irá ocorrer no futuro. 10

Gerenciando a complexidade organizacional

Não é tarefa fácil distinguir o que é ou não relevante e, assim, definir um sistema geren-
cial que seja ao mesmo tempo eficaz e eficiente. Toda ação gerencial traz alguns bene-
fícios e, por outro lado, acarreta custos diretos e indiretos (tempo das pessoas, recursos 
materiais, lentidão nos processos etc.). Como a empresa é um todo integrado, esses cus-
tos e benefícios tendem a se propagar verticalmente pela estrutura hierárquica, horizon-
talmente pelos departamentos e processos e, longitudinalmente, pela linha do tempo. 

Portanto, estimar se a relação custo/benefício de uma ação gerencial é vantajosa não é 
tarefa fácil. Mas alguns cuidados podem evitar muitas armadilhas colocadas à frente dos 
gestores como decorrência da grande complexidade da organização, como as seguintes:

■  viés de julgamento: próprio dos filtros psicológicos que todo ser humano 
tem, os quais podem ter origem na formação cultural e profissional do indiví-
duo ou, ainda, sofrer influências de pressões circunstanciais.

10 Essa é a razão pela qual muitas previsões metereológicas não se confirmam, sendo que a complexidade 
dos sistemas metereológicos é ainda menor do que aquela existente em organizações de porte médio.

Figura 6: Complexidade organizacional e a “esquizofrenia” resultante

Fonte: Criação própria.
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■  interesses específicos: conscientemente ou não, a maioria das pessoas tende 
a priorizar os fatores que as atingem diretamente, mesmo que esses não sejam 
os mais relevantes para a organização; 

■  imediatismo: os gestores tendem a decidir pela primeira opção (aparentemen-
te) viável, o que pode levar a soluções sub-ótimas ou, mesmo, que se mostrarão 
inadequadas ao longo do tempo;

■  simplismo: as pessoas, em geral, sentem-se desconfortáveis diante de uma situ-
ação que não conseguem entender e, por causa disso, tendem a buscar expli-
cações e soluções simplistas, geralmente baseadas em relações causais lineares, 
desconsiderando a complexa realidade organizacional.

Não devemos confundir o inadequado simplismo, que é um desvio de raciocínio 
que despreza os elementos necessários para a análise de um dado fenômeno, com a 
necessária simplicidade, um dos recursos mais poderosos para lidar com a complexi-
dade organizacional. 

Ao contrário do que possa parecer, a simplicidade requer um conjunto de raras 
qualidades cognitivas como clareza de raciocínio, entendimento dos fundamentos 
básicos que regem o fenômeno em questão e capacidade de enxergar as variáveis 
prioritárias em cada situação. Essas razões explicam porque, infelizmente, não são 
muitas as pessoas que possuem a capacidade para simplificar de modo adequado 
situações complexas, sem cair nas armadilhas do “simplismo”.

Vários métodos, especialmente na área de estratégia, trazem em si explicita ou 
implicitamente os dois mecanismos fundamentais para viabilizar o gerenciamento 
da complexidade inerente às organizações (ilustrados na figura 7): 

a.  A síntese, necessária para extrair a essência fundamental da multiplicidade de 
fatores (por exemplo, aos serem definidas as diretrizes estratégicas organiza-
cionais, como a missão, visão ou valores);

b.  O desdobramento, que permite definir as especificidades de cada elemento 
organizacional, como um departamento por exemplo, mantendo a coerência 
interna (princípio inerente aos métodos para implantação de estratégias e de 
seus elementos organizacionais, como BSC-Balanced Scorecard, QFD-Quality 
Function Deployment entre outros). 

→ 5. Enfoque sistêmico ou estratégico?

O paradigma reducionista (ou cartesiano ou analítico) que domina as ciências desde 
Galileu, é caracterizado pela redução de problemas a componentes menores visando 
facilitar a sua análise. Esse paradigma tem contribuições evidentes, sendo responsá-
vel pelo ferramental metodológico que proporcionou o gigantesco desenvolvimento 
científico e tecnológico experimentado pela humanidade nos últimos séculos.
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No entanto, o enfoque analítico-reducionista se mostra inadequado para lidar com 
situações complexas, onde os fenômenos devem ser entendidos não só em termos 
dos seus componentes, mas também em termos do conjunto integral das relações 
existentes entre eles. A mudança do enfoque analítico dos problemas para o estudo 
dos problemas como um todo, pode ser visto como uma mudança metodológica; é a 
mudança para o enfoque holístico ou sistêmico (Silveira, 1999). 

A noção de que os fenômenos devem ser analisados no seu conjunto não é recente. 
Por exemplo, em 1924, psicólogos alemães desenvolveram o conceito de Gestalt (teo-
ria da forma), segundo o qual os fenômenos não devem ser separados uns dos outros 
para ser explicados, devendo ser considerados como conjuntos indissociáveis, já que 
a natureza de cada elemento é definida pela estrutura do conjunto a que pertence. 
Esse novo enfoque foi se desenvolvendo ao longo do século XX, sendo atribuído ao 
biólogo Ludwig von Bertalanffy a formalização desta metodologia nos anos vinte, 
quando iniciou o tratamento de organismos biológicos como sistemas abertos. 

A importância dessa nova maneira de enfocar os problemas é enfatizada por 
Churchman (1972), ao afirmar que quando desejamos resolver problemas devemos 
começar pela análise do processo de pensamento em si, pois, a não ser assim, pode 
acontecer de se enveredar por um caminho completamente errado. 

Churchman explora no seu livro a necessidade de um novo enfoque da realidade, 
mostrando como nosso pensamento está sujeito a ser confundido pela tradição. Ele cita 
como exemplo que as empresas são, em geral, divididas em departamentos, divisões, 
repartições e setores, quando, no entanto, o exame cuidadoso mostra que estes não 
são os componentes reais do sistema-empresa, embora tenham rótulos que parecem 
indicar que são; as atividades relacionadas com a produção não estão circunscritas ao 
“departamento de produção”, assim como as atividades de projeto não se restringem 

Figura 7: Princípios para gerenciar a complexidade inerente às organizações

Fonte: Criação própria.

Desdobramento Síntese

Princípios – Chave para a Simplicidade
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ao “departamento de projeto”. É por essa razão que ao pensar em sistema o profissional 
ignora as linhas tradicionais de divisão e volta-se para as atividades básicas.

Enfoque sistêmico e a perspectiva estratégica

Entender as organizações como um sistema em transformação, formado por múltiplos 
níveis de subsistemas que são interdependentes e que interagem entre si, oferece um 
meio efetivo de prover as capacidades estratégicas que são valorizadas pelos clientes e 
pelos segmentos de mercado no qual a organização atua. Estas capacidades são a base 
para se alcançar e manter uma posição competitiva em longo prazo (Silveira, 2006). 

Usar o enfoque sistêmico nas organizações significa, portanto, estudar as influên-
cias mútuas exercidas pelos seus diversos elementos internos e também a influência 
exercida sobre eles pelo meio ambiente. Em outras palavras, o enfoque sistêmico inter-
preta as organizações como conjunto de elementos distintos, porém inter-relaciona-
dos, que controlam seu próprio desempenho visando à realização de objetivos situa-
dos no meio ambiente.

Entender que a organização é um todo integrado em constante transformação é, 
também, um fundamento da administração estratégica, como analisado em Ansoff 
e McDonell (1993); o enfoque sistêmico (ou holístico) faz parte da origem da inserção 
da estratégia no mundo das organizações:

nos anos 60, época em que o pensamento gerencial estava orientado para funções indi-
viduais, Andrews e Christensen lideraram a prestigiosa Harvard Business School em 
direção às idéias modernas de estratégia e identificaram a necessidade urgente de uma 
forma holística de se pensar a empresa e, articularam o conceito de estratégia como 
um meio de chegar a isso. (Montgomery e Porter, 1998: xii)

O paradigma sistêmico está implícito em uma série de metodologias e princípio 
gerenciais, como, por exemplo, na análise SWOT (sigla baseada nas palavras “stren
ghts”, “weakeness”, “oportunities” e “threats”), uma das metodologias na área de estra-
tégia mais conhecidas e cuja utilização em larga escala demonstra a sua efetividade 
em lidar com o fenômeno da estratégia empresarial. Ou, na teoria do negócio propos-
ta por Drucker (1996) e considerada pela prestigiada Business Harvard School como 
um dos conceitos-chave para a moderna gestão empresarial. 11 

É subjacente a essas duas teorias mencionadas que as melhores condições para ope-
ração de uma organização são aquelas resultantes da mediação entre os seus recursos 

11 Numa interpretação pessoal, a teoria do negócio (the business theory) pode ser assim enunciada: “o 
desempenho de uma organização é resultado das hipóteses existentes, explícitas ou não, sobre o seu am-
biente, a sua missão e as suas competências” (Drucker, 1996: 9).
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internos (que determinam suas competências e, portanto, seus pontos fortes e fracos) 
e as características do seu ambiente de atuação (que determinam as ameaças e oportu-
nidades), relativamente aos seus propósitos estratégicos. Essa é a essência do enfoque 
sistêmico, como proposto por Bertalanffy (1975), considerado o principal responsável 
pelo desenvolvimento da Teoria do Sistema Geral: 

o paradigma sistêmico caracteriza-se pela relação circular de três aspectos de base, 
estrutura-atividade-evolução, com as hipóteses teleológica (de finalidade) e de aber-
tura para o ambiente. (Bertalanffy, 1975)

→ 6. Gestão estratégica: Em busca de coesão e sustentabilidade

O termo estratégia, nas últimas décadas, ganhou o interesse do meio empresarial, 
transformando-se em linguagem comum entre os administradores e, gradativamen-
te, foi sendo incorporada no cotidiano das organizações.

É crescente a percepção que estratégias bem formuladas e adequadamente implan-
tadas constituem-se em fatores fundamentais para que as organizações sejam bem 
sucedidas em seus propósitos, mercê do maior alinhamento interno em torno dos seus 
propósitos globais, do posicionamento da organização em relação ao seu ambiente de 
atuação e da manutenção da coerência ao longo do tempo proporcionados. 

Diferentes enfoques de estratégia 

A estratégia organizacional está diretamente associada à maneira pela qual a organi-
zação pensa a si mesma, atua no mercado e planeja o seu futuro. 

O fenômeno da estratégia é, em si mesmo, de grande complexidade, uma vez que lida 
com todos os fatores inerentes à organização e incluem as expectativas dos stakeholders, 
as múltiplas funções desempenhadas nos departamentos, as várias dimensões organi-
zacionais e as interações com o complexo e dinâmico conjunto de forças existentes fora 
da organização. Portanto, não há capacidade gerencial que consiga ter um domínio 
sobre tudo isso.

A natureza humana insiste em uma definição para cada conceito. Mas a palavra estra-
tégia há tempos vem sendo usada implicitamente de diferentes maneiras [...]. O reco-
nhecimento explícito das definições múltiplas pode ajudar as pessoas a moverem-se 
neste campo difícil.

[...] Assim, as definições de estratégia como plano e padrão podem ser muito inde-
pendentes uma da outra: planos podem não se realizar, enquanto que padrões podem 
aparecer sem ser preconcebidos. [...] as estratégias podem resultar de ações humanas, 
mas não de projetos humanos. Se rotularmos a primeira definição como ‘estratégia 
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pretendida’ e a segunda como ‘estratégia realizada’ podemos distinguir ‘estratégias de-
liberadas’, nas quais as intenções que existiam previamente foram realizadas, das ‘es-
tratégias emergentes’, nas quais os modelos se desenvolveram sem intenções, ou apesar 
delas (que se tornaram ‘não-realizadas’). (Mintzberg e Quinn, 2001: 25)

Da profusão de trabalhos existente, combinada com a complexidade inerente ao 
fenômeno, resulta uma diversidade de conceituações e enfoques sobre estratégia. 

O que é estratégia? Não existe uma única definição universalmente aceita. Alguns 
autores e gerentes usam o termo de maneira diferente; por exemplo, alguns incluem 
metas e objetivos como parte da estratégia, enquanto outros fazem uma firme distin-
ção entre eles. (Mintzberg e Quinn, 2001: 19)

O tema é amplo e há vários outros trabalhos, que compilam e analisam as dife-
rentes perspectivas sobre estratégias organizacionais (Silveira, 2003). A cada um dos 
vários enfoques corresponde uma conceituação sobre estratégia e uma discussão 
sobre os diferentes conceitos transcenderia o escopo deste capítulo. Mas, como a ado-
ção de uma definição se faz necessária optamos pela seguinte: 

estratégia é o padrão global de decisões e ações que posicionam a organização em 
seu ambiente e têm o objetivo de fazê-la atingir seus objetivos de longo prazo. (Slack, 
Chambers, Harland, Harrison, Johnston, 1997: 89).

A escolha anterior é uma opção pessoal, baseada na capacidade do enunciado pro-
posto por Slack et al. sintetizar três aspectos que nos parecem fundamentais para a 
moderna gestão organizacional:

■  O alinhamento interno da organização, entendido como a consistência no que 
se refere a processos, ações, informações e decisões entre as suas diferentes uni-
dades funcionais, e que se infere do excerto “o padrão global (isso é, para toda 
a organização) de decisões e ações”;

■  O posicionamento da organização em seu ambiente, condição sine qua non para 
a sobrevivência em ambientes competitivos, como o são a maioria dos ambien-
tes de atuação das organizações atuais;

■  A visão de longo prazo, que proporciona melhores condições para a manuten-
ção da coerência da organização ao longo do tempo, meta desafiadora face à 
dinâmica do cenário atual.

Tendo, portanto, como base a definição proposta por Slack et al., identificam-se 
três atributos básicos associados à estratégia organizacional: o enfoque holístico da 
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organização, o seu posicionamento em relação ao ambiente externo de atuação e a 
visão de longo prazo.

Gestão estratégica e sustentabilidade organizacional 

A sustentabilidade organizacional (triple bottom line) contém em si a essência de uma 
gestão estratégica de excelência uma vez que introduz a necessidade de pensar a orga-
nização de forma holística, equilibrada, responsável e com visão de longo prazo. 

Uma vez que se busca o equilíbrio no atendimento das demandas econômicas, 
sociais e ambientais, a sustentabilidade organizacional pressupõe o equilíbrio no 
atendimento dos interesses e das necessidades de todos os stakeholders da organiza-
ção, como discutido em Silveira (2011-B).

A análise das relações dos stakeholders de uma dada organização com as três 
dimensões do tripé da sustentabilidade leva às seguintes reflexões: 

■  dimensão econômica, que contribui para todos os cinco grupos de stakehol
ders: o sucesso econômico das organizações, em especial aquelas do setor empre-
sarial, é um dos principais fatores para o desenvolvimento socioeconômico do 
país e beneficia toda a sociedade. A viabilização econômica de uma organização 
se dá através da oferta de produtos que agregam valor aos seus clientes, vindo ao 
encontro dos interesses diretos de seus proprietários, na forma de retorno sobre 
seus investimentos, de seus funcionários pela manutenção de bons empregos e 
de seus fornecedores, pela manutenção de seus negócios; 

■  dimensão social, com impactos diretos nos funcionários e na sociedade: a 
responsabilidade social que deve estar presente nas organizações se reflete, em 
primeiro lugar, nas condições de trabalho oferecidas a seus funcionários. Essas 
boas condições de trabalho irão beneficiar também a sociedade como um todo 
na forma de empregos qualificados, entre outros benefícios diretos e indiretos.

■  dimensão ambiental, que impacta diretamente funcionários e a sociedade: o 
equilíbrio ambiental nos processos e produtos produzidos pela organização é 
de grande interesse para toda a sociedade, especialmente daqueles segmentos 
que são afetados mais diretamente, como os seus funcionários e as comunida-
des prejudicadas por eventuais impactos ambientais.

→ 7. Em busca de uma gestão organizacional sustentável

O propósito deste capítulo ao apresentar uma visão da organização como um sistema 
de alta complexidade em transformação é de somar a outros textos que são bastante 
críticos em relação à forma mecanicista de gestão, concebida há mais de cem anos e que 
ainda é dominante na maioria das empresas. 
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Procuramos mostrar que a agilidade e a flexibilidade que os mercados atuais deman-
dam serão mais facilmente alcançadas por meio do enfoque sistêmico, cuja importância 
foi percebida já nos anos 60, mas que ainda hoje são encontradas resistências para vencer 
o enfoque departamentalizado dominante.

Buscamos explorar também as conclusões derivadas do fato de a organização ser um 
sistema hipercomplexo, sujeito a um grande número de variáveis que se influenciam 
mutuamente. A complexidade da organização, inserida em ambientes voláteis como 
são os mercados atuais, requer uma forma de gestão menos determinística e estrutura-
da. É necessário que sejam desenvolvidos meios para que os gestores entendam o que 
pode e deve ser controlado. E também o que é ingovernável pelos gestores, pela própria 
natureza dos fenômenos envolvidos, que incluem externalidades do ambiente de negó-
cios em que se dá a concorrência.

A percepção que os modelos baseados na mentalidade racionalista-individualista 
estão nos condenando a um mundo social e ambientalmente doente nos motiva a tra-
zer tais reflexões para um texto que trata de inovação e de aprendizagem organiza-
cional. Apesar dos prejuízos ambientais e dos múltiplos impactos socioeconômicos 
das organizações na sociedade moderna, os textos da área de administração não cos-
tumam trazer reflexões críticas sobre os modelos adotados. E, a este respeito, vale 
destacar o alerta de Acktouf: mais humanidade na empresa não é ideal romântico, nem 
filantropia gratuita e nem uma utopia, mas uma necessidade (1996: 242).

Felizmente, existem correntes no universo corporativo que começam a perceber 
essas mudanças profundas e inexoráveis na sociedade e passam a incorporar estraté-
gias e princípios alinhados com as propostas de um mundo sustentável. Alguns dos 
principais pensadores da administração trazem novas concepções de negócio, como 
Michael Porter, propondo uma mudança de “criação de valor para o acionista” para 
“criação de valor compartilhado”, no qual os interesses dos vários stakeholders são 
contemplados, ou Prahalad, que há anos mostra como atitudes cooperativas dentro 
e fora das empresas podem trazer resultados interessantes para os negócios. Vários 
outros pensadores poderiam ser citados, como Kotler e Mintzberg, por exemplo.

Mesmo que os problemas coletivos possam parecer não ser do interesse das empre-
sas e de seus gestores, até do ponto de vista de estratégia competitiva nos parece per-
tinente que essas questões sejam consideradas com a maior atenção, pois, inevitavel-
mente, deverão ocorrer muitas mudanças legais, com impacto direto nos processos 
produtivos e nos seus produtos. As organizações melhor preparadas com certeza terão 
vantagens comparativas importantes.

Trazendo essas reflexões, pretendemos mostrar a importância de se adotar um 
enfoque holístico que promova o desenvolvimento sustentável da organização ao lon-
go do tempo e, também, mostrar como as funções da gestão estratégica são cruciais 
para isso no contexto da nova economia. O corolário da nossa argumentação é que 
neste contexto, mais do que em outros, a gestão competente do fator humano pode ser 
o grande diferencial competitivo.
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Tendo como base vários casos empresariais bem sucedidos, nos sentimos confian-
tes em afirmar que existem meios para garantir a competitividade de empresas basea-
das no enfoque humanista. A sua viabilização depende apenas de consciência, vontade 
e competência.
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seção ii

INOVAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE





CAPÍTULO 2

Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação (P&D&I) para sustentabilidade 

Luciel Henrique de Oliveira 
 

→ 1. Contextualização: desafios, oportunidades e tendências

As questões envolvendo os problemas ambientais, o esgotamento de recursos na-
turais não-renováveis e o crescimento econômico desvinculado do desenvolvimento 
sustentável tornaram-se uma grande preocupação mundial nos últimos anos. Nos rela-
tórios das Nações Unidas quanto aos assuntos dominantes no futuro, o desenvolvimen-
to sustentável aparece como a principal preocupação identificada pelos respondentes 
(Watson, Boudreau e Chen, 2010). Nunca antes a opinião mundial foi tão unida em um 
objetivo, como o de buscar o desenvolvimento sustentável. Essa preocupação atingiu 
os mais diversos setores da economia, o que tem levado tanto governantes quanto as 
sociedades civis e as próprias organizações a proporem diferentes medidas para a pre-
servação do planeta e, conseqüente, sobrevivência das gerações futuras.

O crescimento dos problemas ambientais redirecionou a competitividade empre-
sarial e as mudanças nos valores sociais e no desenvolvimento de novas tecnologias 
têm propiciado o surgimento de produtos ecologicamente corretos, onde emergem 
novos movimentos “verdes”, tendo como principais objetivos a redução da poluição e 
da energia no desenvolvimento de produtos e serviços. Embora o aumento contínuo 
do uso operacional da tecnologia nas organizações esteja provocando conseqüências 
ambientais graves, especialmente por ser apontada como um dos principais respon-
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sáveis pelo aquecimento global (tanto pela emissão de dióxido de carbono quanto 
pelo consumo de energia, uso e descarte de materiais); cada vez mais, gestores têm 
se mostrado preocupados com o impacto ambiental proporcionado pela tecnologia. 
O movimento da eco-consciência chegou às organizações sob várias denominações, 
como Produção Mais Limpa (P+L), Eco-eficiência, Eco-design, Tecnologia Limpa, 
Tecnologia Verde, sendo direcionada principalmente pelos negócios e constituindo-
se em uma das principais preocupações das corporações no Século XXI.

Em todos os casos, os focos são a visão interfuncional da organização e habilidade 
para entender, modificar e reinventar os processos de negócio para melhor suportar 
as práticas sustentáveis, para reduzir o desperdício e aumentar a eficiência dos pro-
cessos e fenômenos relacionados às operações de produção e serviço. Segundo Elliot 
e Binney (2008), a tecnologia limpa pode ser vista sob duas óticas: uma, analisada a 
partir de cada estágio do ciclo de vida dos recursos tecnológicos (da manufatura ao 
uso e à sua alienação) que podem causar danos ambientais; e outra, utilizada para 
combater o impacto ambiental, seja analisando e monitorando os efeitos da emissão 
de dióxido de carbono e do efeito estufa ou ainda reduzindo o consumo de água, 
energia e desperdício dentro da organização e nos processos da cadeia de valor.

Como cada organização tem sua própria perspectiva para avaliar o ambiente de 
negócios, é possível que uma boa parte delas se torne ambientalmente pró-ativa, en-
quanto muitas outras ainda sejam relutantes a tomarem uma abordagem mais agres-
siva. Uma visão mais superficial sobre esta temática sugere que as atividades ambien-
tais podem aumentar os custos de produção por causa dos investimentos de capital 
e custos de operação, resultando em um relacionamento negativo entre a adoção de 
práticas verdes e o resultado financeiro da empresa. Entretanto, as mesmas ativida-
des podem levar a um resultado financeiro positivo, através de riscos e perdas mini-
mizadas, fuga de multas relacionadas a marcos regulatórios e, ainda, novas oportu-
nidades em segmentos de mercado conscientes ambientalmente (LANKOSKI, 2008).

Saber o que as organizações estão realmente fazendo com relação à sustentabilida-
de de suas operações, bem como identificar por que motivos essas práticas vêm sendo 
adotadas, pode auxiliar os gestores a uma maior compreensão da importância dessa 
temática às organizações. 

Considerando a questão demográfica mundial, o desenvolvimento dos mercados 
emergentes e o que isso significará para o uso de água, de energia, e de outras maté-
rias-prima, para a qualidade da vida, é necessária maior consciência e atenção quanto 
á sustentabilidade dos processos produtivos e dos hábitos de consumo. Em 2011, o 
mundo chegou a sete bilhões de habitantes, teremos mais de um bilhão de pessoas, 
nas próximas décadas, que irão buscar um estilo de vida comparável ao das últimas 
décadas dos países desenvolvidos. Isso nos traz muitas oportunidades, mas também 
traz desafios e questões com as quais governantes, gestores, empresários e pesquisa-
dores terão que lidar.
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→ 2. Diretrizes sustentáveis para Gestão de P&D&I 

2.1. Evolução da P&D&I para a Sustentabilidade

A história do desenvolvimento da Gestão de P&D&I apresenta progresso multidisci-
plinar do conhecimento das empresas inovadoras. Esse progresso correspondeu à su-
peração da abordagem linear e seqüencial da inovação, que via a pesquisa acadêmica 
pública e a pesquisa tecnológica interna das empresas como as únicas possibilidades 
geradoras de inovações tecnológicas (OCDE, 1996). Nessa visão, funções como pla-
nejamento, operação e comercialização eram entendidas como canais para viabilizar 
soluções entregues pela P&D. Como os trabalhos do setor de P&D eram os únicos 
esforços de inovação considerados, o seu principal resultado tangível eram as patentes, 
e assim a ênfase das primeiras abordagens da gestão de tecnologia era a lógica da P&D. 

Contrastando com a tradicional abordagem linear, surgiu a abordagem sistêmica 
e integrada, que apresenta a inovação como processo de aprendizado, centrado na 
empresa inovadora, em que atuam e interagem diversos atores internos e externos. 
Essa visão mais complexa se beneficiou do progresso do conhecimento no campo 
dos estudos da inovação. Para esse progresso, contribuíram os trabalhos de Kline 
e Rosenberg (1996) e seu modelo de inovação como processo de ligação em cadeia e 
Freeman (1995), Lundvall (1992) e Nelson (1993), com o desenvolvimento da aborda-
gem dos Sistemas Nacionais e Locais de Inovação.

No Brasil, durante a década de 90, muitos trabalhos foram desenvolvidos em ino-
vação focando Gestão da Tecnologia. Estes trabalhos ressaltavam a importância do 
gerenciamento da tecnologia como um instrumento para alavancar a competitividade 
das empresas. Nesta perspectiva, a tecnologia representava um instrumento para a 
competitividade, à medida que condicionava o lançamento de novos produtos e ser-
viços, assim como a melhoria daqueles em uso. O foco dos estudos concentrava-se na 
gestão tecnológica e na P&D. Era consenso que não bastava apenas contratar especia-
listas e investir em desenvolvimento tecnológico, era necessário que os recursos inves-
tidos em P&D fossem gerenciados (Vasconcellos, 1992). A preocupação voltava-se para 
a gestão da P&D, como uma função corporativa estruturada de modo independente 
das demais (como produção, marketing, compras etc.), mas com interfaces com elas.

Esse modelo conceitual permaneceu como referência durante as décadas de 80 e 
90. A partir do ano 2000, a discussão sobre o gerenciamento da inovação emergiu 
como campo integrando o gerenciamento da tecnologia e da P&D, conforme Tidd et 
al. (2005). Essa mudança ocorreu motivada pela percepção de que a inovação tecno-
lógica, para além de um processo de natureza técnica, é um processo cujo principal 
resultado é de natureza econômica. Para Quadros e Vilha (2006), busca-se com a ino-
vação a aplicação de competências e conhecimentos tecnológicos e mercadológicos, 
da empresa e de seus parceiros, para a geração de novos produtos, processos, serviços 



52 | GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL · VOLUME 2

e negócios. Nessa visão, a inovação é um processo em que se combinam, de manei-
ra nem sempre previsível, os insumos e os conhecimentos tecnológicos (technology 
push) e mercadológicos (demand pull). 

Assim, P&D, gestão do mercado e operações são funções que convergem e cola-
boram na criação de inovações. Esta abordagem caracteriza-se pelo gerenciamento 
dessa integração, numa perspectiva estratégica voltada para o crescimento orgânico 
da empresa. Entende-se que uma empresa inovadora não está sozinha num empre-
endimento. Inovar é um processo em que a interação com clientes, fornecedores, 
instituições de pesquisa, empresas de serviços de engenharia, serviços de formação 
profissional, de serviços tecnológicos e instituições de pesquisa têm significado im-
portante, seja como fonte de informação, seja de maneira mais formalizada por meio 
de contratos de cooperação. As oportunidades oferecidas pelos sistemas nacionais e 
locais de inovação, incluindo a dimensão regulatória e as políticas industriais e tec-
nológicas, têm grande destaque nessa abordagem.

A partir do ano 2000, o modelo de gestão estratégica da inovação contribuiu e avan-
çou em relação às abordagens restritas ao gerenciamento tecnológico. Isso se deu com o 
reconhecimento da existência de uma perspectiva cultural na organização sujeita a in-
tervenções, seja para corrigir, afirmar ou estimular a trajetória percorrida em relação à 
inovação, seja para garantir a qualidade e efetividade deste processo em todos os níveis. 

A partir de meados do ano 2000, o paradigma P&D em construção com a susten-
tabilidade tornou-se mais forte, pressupondo valor e orientação ao futuro nas ações 
e decisões de P&D&I. Assim, as empresas que vislumbram tornarem-se sustentáveis 
precisam buscar constante inovação em seus processos operacionais e práticas de 
gestão. Elas devem estar sempre preocupadas com a criação de produtos e serviços 
sustentáveis, o que significa internamente desenvolver e adquirir as habilidades, com-
petências e tecnologias que a posicionam para o crescimento futuro. Sem esse foco 
em inovação, as empresas terão dificuldade em garantir sua prosperidade no futuro. 

Nesta perspectiva, inovação não deve ser entendida como sinônimo de tecnologia: 
ela diz respeito a um processo contínuo pela melhor forma de fazer as coisas, seja por 
meio de uma nova prática, comportamento, tecnologia ou uma mudança de qualquer 
ordem que permita a uma organização questionar e romper com a lógica do take
makewaste (extrair, fabricar, descartar). Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009), 
observam que para criar inovações que levem a empresa às práticas seguintes, o exe-
cutivo precisa questionar premissas implícitas em práticas atuais. Isso remete a outro 
ponto importante sobre a inovação: ela está diretamente relacionada à capacidade de 
aprender. Para inovar é preciso compreender as mudanças que ocorrem nos ambientes 
interno e externo e traduzi-las em novas idéias. Logo, é importante adotar um pen-
samento sistêmico em que a organização seja compreendida como um sistema aberto 
que influencia e é influenciada na dinâmica de suas interações. Para Senge (1990), o 
aprendizado organizacional baseado na quinta disciplina, ou pensamento sistêmico, 
cria uma forma de analisar e uma linguagem para descrever e compreender as forças e 



Figura 1: Dimensões-chave do valor ao acionista
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inter-relações que modelam o comportamento dos sistemas. Isso permite que a orga-
nização mude com maior eficácia e aja de acordo com os processos do mundo natural 
e econômico, o que para a sustentabilidade é fundamental.

Para ser sustentável é preciso inovar e que inovar implica em aprender com o am-
biente, que está em constante transformação e mudar. A Gestão da Mudança pode ser 
útil em alguns aspectos, mas precisa de adaptações em outros para permitir que a ino-
vação e o aprendizado aconteçam. Um grande avanço de P&D para a sustentabilidade 
é o PISAC – Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído. O Brasil 
será o primeiro país da América do Sul a ter um parque deste tipo. Localizado no cam-
pus da Universidade de Brasília, fruto de consórcio entre UnB, Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Governo do Distrito Federal, indústrias da construção e a Building Rese-
arch Establishment (BRE), empresa inglesa apontada como uma das maiores referên-
cias mundiais em construção sustentável. Será um laboratório de construção susten-
tável, um parque de desenvolvimento de pesquisas, testes e demonstrações de soluções 
sustentáveis para a indústria da construção brasileira. A idéia é testar a resistência 
de materiais e viabilizar o desenvolvimento de comunidades sustentáveis. Espera-se 
que as pesquisas desenvolvidas no parque orientem a indústria para construções com 
materiais pouco poluentes, custo reduzido de água e energia e com geração de menos 
carbono na atmosfera. Além disso, as pesquisas buscarão identificar fragilidades e 
gargalos na cadeia produtiva da indústria da construção e propor soluções.

2.2. Inovação e criação de valor sustentável 

A criação de valor ao acionista depende da habilidade que a empresa tem para des-
truir criativamente suas capacidades em favor das inovações. Uma empresa susten-
tável é aquela que contribui para o desenvolvimento sustentável fornecendo simulta-

Fonte: Adaptado Hart e Milstein (2003).
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neamente benefícios econômicos, sociais e ambientais (triple bottom line). Para Hart 
e Milstein (2003), o valor para o acionista é um conceito multidimensional, e a figura 
1 ilustra os componentes básicos para o quadro de criação de valor para o acionista.

O modelo de Hart e Milstein (2003) é construído usando duas dimensões que fon-
tes de tensão criativa para as empresas. O eixo vertical reflete a necessidade da em-
presa de gerenciar negócios de hoje e ao mesmo tempo criar a tecnologia do futuro e 
mercados. Esta dimensão captura a tensão vivida pela necessidade de obter resultados 
em curto prazo e ao mesmo tempo, gerando expectativas para o crescimento futuro. 
O eixo horizontal reflete a necessidade da empresa de crescer e proteger as competên-
cias e capacidades organizacionais internas, e simultaneamente infundindo a empre-
sa com novas perspectivas e conhecimentos externos. Esta dimensão reflete a tensão 
vivida pela necessidade de concentrar o núcleo técnico para que ele possa operar sem 
distração, enquanto ao mesmo tempo permanecendo abertas às novas perspectivas e 
novos modelos e tecnologias disruptivas.

Há quatro conjuntos de drivers relacionados á sustentabilidade de forma global. 
O primeiro conjunto refere-se à crescente industrialização e seu material associa-
do consumo, poluição e geração de resíduos. A eficiência dos recursos e prevenção 
da poluição é crucial para o desenvolvimento sustentável. Um segundo conjunto de 
drivers relaciona-se à proliferação e interligação das partes interessadas da sociedade 
civil. O desenvolvimento sustentável desafia que as empresas operem de forma trans-
parente e sensível, devido a uma base muito bem informada de stakeholders. 

O terceiro conjunto de drivers refere-se às tecnologias emergentes que possam for-
necer potente, soluções disruptivas que poderiam tornar a base de muitas das atuais 
indústrias de energia e de materiais de grande intensidade obsoletas. Genômica, bio-
mimetismo, nanotecnologia, tecnologia da informação e energias renováveis, têm o 
potencial de reduzir a pegada ecológica do homem no planeta, minimizando os pro-
blemas da industrialização rápida. A inovação e as mudanças tecnológicas são fun-
damentais para que a busca do desenvolvimento sustentável se concretize. O quarto 
conjunto de drivers diz respeito aos aumentos na população, a pobreza e a desigual-
dade associado à globalização. O desenvolvimento social e a criação de riqueza em 
grande escala, especialmente entre os mais pobres do mundo, são essenciais para o 
desenvolvimento sustentável. 

A sustentabilidade global é um processo complexo, envolvendo conceitos multi-
dimensionais que não podem ser abordados por qualquer ação corporativa única. 
A criação de valor sustentável requer que as empresas enquadrem em cada um dos 
quatro grandes conjuntos de drivers, conforme ilustrado na figura 2. Primeiro, as 
empresas podem criar valor ao reduzir o nível de material consumido e da poluição 
associada à rápida industrialização. Segundo, as empresas podem criar valor ope-
rando em níveis mais elevados de transparência e capacidade de resposta, como sen-
do conduzida pela sociedade civil. Em terceiro lugar, as empresas podem criar valor 
através do desenvolvimento de novas tecnologias disruptivas que têm o grande po-
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tencial de diminuir o impacto da pegada ecológica. Por fim, as empresas podem criar 
valor satisfazendo as necessidades dos que estão na base da pirâmide de renda e de 
consumo no de uma forma que facilite inclusive a criação de riqueza e distribuição.

 
2.3. Liderança para Gestão da Mudança e Inovação para Sustentabilidade

Se de um lado a Gestão da Mudança para Sustentabilidade acerta quando atribui à li-
derança o papel de estabelecer a visão de futuro e o sentido de urgência que comanda 
o processo, quando o foco é a sustentabilidade a abordagem não parece oferecer fer-
ramentas para que o executivo lide com a dimensão política que caracteriza o campo. 
Nesse sentido, Carreira (2011) afirma que é preciso repensar o papel da liderança 
quando a Gestão da Mudança é aplicada à sustentabilidade, partindo da necessidade 
de estabelecer a visão de futuro em meio a um ambiente conflitivo.

O primeiro passo em qualquer iniciativa de mudança para a sustentabilidade bem 
sucedida é alterar o modelo mental convencional. A gestão da mudança precisa tra-
balhar a cultura organizacional. Para Doppelt (2010), tanto os valores e crenças da 
empresa quanto das pessoas que nela trabalham precisam mudar de forma a migrar 
do modelo takemakewaste (extrair, fabricar, descartar) para o borrowusereturn 
(pegar emprestado, usar, devolver). Esta última expressão, usada na proposta de pro-
cessos produtivos sustentáveis, envolve novas práticas numa lógica cíclica.

Mudanças para a sustentabilidade requerem a transformação de normas e valores 
relacionados ao meio ambiente e ao bem estar socieconômico. Essas mudanças são 
atingidas quando gerentes e funcionários começam a ver valor em novas variáveis, 
como preocupação com o meio ambiente, com os funcionários e comunidades, e pas-

Figura 2: Modelo de valor sustentável

Fonte: Adaptado Hart e Milstein (2003).
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sam a acreditar que comportamentos inconsistentes com esses valores não são mais 
apropriados. Para isso, é preciso ficar claro que a cultura vigente não sustenta os obje-
tivos estratégicos ou a visão de futuro da empresa. 

Para que os líderes possam estabelecer um sentido de urgência em relação à mu-
dança e assim elaborar uma visão de futuro baseada no novo modelo cíclico do 
borrowusereturn, Doppelt (2010). Este processo precisa ocorrer à medida em que 
o debate político sobre tema evolui, e assim é necessária participação e engajamento 
da liderança empresarial nesse debate, buscando a construção de uma visão conjunta 
com os demais stakeholders para direcionar as mudanças na empresa. Quanto à sus-
tentabilidade, a empresa não deve mais ser vista mais como um ente autônomo, mas 
como participante interdependente em um contexto maior; não como o elemento 
central, mas como mais um ator em meio à sociedade. Se a sustentabilidade pres-
supõe uma nova relação empresa-sociedade, o papel da liderança também deve ser 
revisto: mais do que uma liderança da empresa, é preciso ser uma liderança compro-
metida com o desenvolvimento sustentável.

Esta nova relação requer um novo perfil de líder, capaz de participar do debate po-
lítico e dialogar com as partes interessadas para romper com o passado e estabelecer 
uma visão de futuro, inicialmente para a sociedade e só depois para o seu negócio. 
Cabe também à liderança estabelecer o sentido de urgência e definir uma visão de fu-
turo para a sua organização em relação à sustentabilidade. Como a sustentabilidade 
se relaciona a nosso futuro comum, sua própria natureza pressupõe o diálogo entre 
as partes interessadas e a construção coletiva do conceito e das práticas que dele irão 
derivar. Assim, a etapa de estabelecimento da visão proposta pelos principais mode-
los de Gestão da Mudança precisa de adaptações para conseguir promover a trans-
formação organizacional nesse novo contexto, auxiliando o executivo a interagir nos 
debates sobre os rumos da sociedade. 

Em busca do valor sustentável, a visão deve ser fruto do diálogo e uma construção 
compartilhada com a sociedade e não apenas o resultado de uma análise interna das 
necessidades da empresa em resposta a mudanças no ambiente externo. Quando a lide-
rança estabelece uma visão de futuro inspiradora, fruto do diálogo, a empresa toda se 
propõe a seguir nessa direção. Almeida (2007: 171) observa que essa visão é composta 
por “um conjunto de elementos inter-relacionados: crenças, base técnica, percepção das 
necessidades e dos valores na cadeia produtiva, interação social e motivação pessoal. 
Assim, líderes que inspiram sua organização com uma visão que incorpora a sustenta-
bilidade desempenham um papel essencial no processo criativo da empresa”.

A sustentabilidade exige que a empresa incorpore em sua cultura o diálogo com 
seus stakeholders, assumindo-se como parte da sociedade e não como o centro dela. 
Na Gestão da Mudança para a sustentabilidade é preciso não só envolver os funcio-
nários da empresa, mas trazer os stakeholders para esse processo, já que no novo 
paradigma a relação constante e recíproca com o ambiente deve ser uma resposta da 
cultura organizacional. 
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Senge (1990) considera que a resposta ( feedback) contínua do ambiente externo é 
essencial para que a empresa desenvolva uma cultura de mudança, adaptação e ino-
vação constante, uma vez que o próprio contexto em que está inserida assim exige. 
Cameron e Green (2009) observam é que a promoção de uma nova cultura requer que 
seus líderes e gestores ajam e explicitem os valores estabelecidos para que as demais 
pessoas percebam que a maneira como as coisas são feitas na organização mudou. E, 
mais, que a organização está agora pautada em novos valores, normas e práticas. Os 
líderes também precisam apoiar as pessoas e as equipes nesse momento de transição, 
fazendo-as notar a necessidade da mudança e assim incorporar gradativamente em 
suas práticas a nova cultura organizacional. 

Um dos principais valores trazidos pela sustentabilidade é a responsabilidade: é 
pautando-se na responsabilidade pelo futuro das próximas gerações que o novo para-
digma traz a necessidade de mudança nas empresas e na sociedade. Por isso, a mudan-
ça para a sustentabilidade deve ser uma responsabilidade coletiva dentro da empresa 
e não delegada a um grupo ou a uma área. Como valor compartilhado, a dimensão 
de responsabilidade com a mudança deve permear toda a organização e guiá-la na 
direção da inovação. A integração entre sustentabilidade e inovação só será possível se 
o negócio for gerido de forma inclusiva, ou seja, se a sustentabilidade não for tratada 
como tarefa de um departamento, mas incluída na estratégia e na prática de sobrevi-
vência da empresa (Almeida, 2007).

2.4. Produção mais Limpa (P+L), Ecoeficiência e Ecodesign

O conceito de Produção Mais Limpa (P+L), introduzido pelo Programa Ambiental 
das Nações Unidas (UNEP) em 1989, diz respeito à aplicação contínua de estratégias 
ambientais, tecnológicas e econômicas preventivas aos processos produtivos, produ-
tos e serviços, como forma de incrementar a eficiência no uso de matérias primas, 
água e energia, através da não geração, minimização ou reciclagem de resíduos. A 
Produção Mais Limpa é aplicada a:

■  Processos de produção, conservando matérias primas     
e energia, eliminando matérias primas tóxicas e reduzindo    
a quantidade e a toxicidade das emissões e resíduos; 

■  Produtos, reduzindo os impactos negativos ao longo     
do ciclo de vida do produto, desde a extração de matérias    
primas até a sua disposição ou descarte; 

■  Serviços, incorporando preocupações ambientais     
na concepção e prestação de serviços. 

A P+L considera a variável ambiental em todos os níveis da organização, como por 
exemplo, a compra de matérias primas, a engenharia do produto, a concepção do pro-
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duto, o pós-venda, e relaciona as questões ambientais com os benefícios econômicos 
para a empresa. Através da implementação do programa de P+L, a atividade produ-
tiva identifica as Tecnologias Limpas mais adequadas para o seu processo produtivo. 
A adoção da P+L como prática de eco-eficiência é um exemplo de responsabilidade 
social corporativa e de sustentabilidade.

A P+L deve estar no centro do pensamento estratégico de qualquer empresa. De 
um lado, ela traz, comprovadamente, benefícios econômicos: evita perdas, quase sem-
pre danosas ao meio ambiente, e reduz custos – o que, por sua vez, influencia a posição 
competitiva do negócio. De outro lado, a empresa que produz limpo tem sua imagem 
em harmonia com a comunidade e a cidadania – uma associação poderosa capaz de 
reforçar a posição competitiva. 

O ponto de partida da P+L é internalizar na empresa a percepção de vantagens 
inerentes à mudança de procedimentos e atitudes. A responsabilidade é de todos os 
integrantes da empresa, tanto os que atuam internamente, como os que fazem parte 
da cadeia produtiva – de fornecedores a distribuidores – e até mesmo os clientes. 

A eco-eficiência é uma filosofia de gestão que encoraja o mundo empresarial a 
procurar melhorias ambientais que potenciem, paralelamente, benefícios econômi-
cos. Concentra-se em oportunidades de negócio e permite às empresas tornarem-se 
mais responsáveis do ponto de vista ambiental e mais lucrativas. Incentiva a inova-
ção e, por conseguinte, o crescimento e a competitividade. Tal como definida pelo 
WBCSD (2000): 

A eco-eficiência atinge-se através da oferta de bens e serviços a preços competi-
tivos, que, por um lado, satisfaçam as necessidades humanas e contribuam para a 
qualidade de vida e, por outro, reduzam progressivamente o impacto ecológico e a in-
tensidade de utilização de recursos ao longo do ciclo de vida, até atingirem um nível, 
que, pelo menos, respeite a capacidade de sustentação estimada para o planeta Terra. 

A eco-eficiência busca a criação de mais valor com menos impacto. É importante 
compreender que o conceito não se limita simplesmente a fomentar melhorias da efi-
ciência em hábitos e práticas já existentes. Pelo contrário, a eco-eficiência procura es-
timular a criatividade e a inovação na procura de novas formas de atuar. Também não 
se restringe a áreas intrínsecas às empresas, como por exemplo, a produção e a gestão 
das plantas industriais. Também é válida para as atividades a montante e a jusante 
de uma unidade fabril, envolvendo as cadeias de oferta e de valor do produto. Assim 
representa grandes desafios para todos envolvidos nas operações de uma empresa. 
As oportunidades para a eco -eficiência podem ocorrer em qualquer estágio do ciclo 
de vida de um produto, mas a eco-eficiência não é suficiente por si só, uma vez que 
integrando somente dois dos três pilares da sustentabilidade: a economia e a ecologia, 
fica de fora o terceiro: a questão social. A função do mundo empresarial é satisfazer as 
necessidades humanas e, por esse fato, ser recompensado com lucros; mas os negócios 
responsáveis têm também como objetivo melhorar a qualidade de vida e esse é um dos 
aspectos do significado de se tornar mais sustentável. 
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A eco-eficiência é um conceito empresarial porque se exprime na linguagem dos 
negócios. Tornar-se mais eficiente faz todo o sentido em termos empresariais. A eco-
eficiência visa atingir mais valor, utilizando menos materiais e energia e reduzindo as 
emissões. Aplica-se a todos os setores da empresa, desde o marketing, o desenvolvimen-
to do produto até a produção ou distribuição. Este conceito está centrado em três objeti-
vos: (1) Redução do consumo de recursos: inclui minimizar a utilização de energia, ma-
teriais, água e solo, favorecendo a reciclabilidade e a durabilidade do produto e fechando 
o ciclo dos materiais. (2) Redução do impacto na natureza: inclui a minimização das 
emissões gasosas, descargas líquidas, eliminação de desperdícios e a dispersão de subs-
tâncias tóxicas, assim como impulsionar a utilização sustentável de recursos renováveis. 
(3) Melhoria do valor do produto ou serviço: o que significa fornecer mais benefícios 
aos clientes, através da funcionalidade, flexibilidade e modularidade do produto, for-
necendo serviços adicionais e concentrando-se em vender as necessidades funcionais 
de que, de fato, os clientes necessitam, o que levanta a possibilidade de o cliente receber 
a mesma necessidade funcional, com menos materiais e menor utilização de recursos.

O mundo empresarial não consegue atingir sozinho a eco-eficiência, o progresso 
exige caminhar para além das ações internas de cada empresa; requer uma coopera-
ção estreita entre as diversas partes interessadas. Necessita da sociedade para criar um 
sistema facilitador que permita às empresas e ao conjunto dos mercados tornarem-se 
mais eco-eficientes. Os governos desempenham um papel muito importante na cria-
ção destas condições. Vários países e regiões já promulgaram planos de ação, com o 
objetivo de fomentar uma sociedade sustentável e mais eco-eficiente. Os governos po-
dem implementar uma política que fomente o crescimento econômico e favoreça a 
redução da utilização de recursos e evite a poluição, com incentivos à eco-inovação. 
Tais medidas políticas, para influenciar as iniciativas empresariais para mais eco-
eficiência, podem incluir elementos, como: identificar e eliminar subsídios perversos; 
interiorizar os custos ambientais; mudar os impostos sobre o trabalho e o lucro para a 
utilização de recursos e poluição; desenvolver e implementar instrumentos econômi-
cos; promover iniciativas voluntárias e acordos negociados. 

A eco-eficiência pode servir as empresas como meio de desenvolver e implementar 
com sucesso uma estratégia de negócio em prol da sustentabilidade. Esta estratégia 
concentrar-se-á na inovação tecnológica e social, responsabilização e transparência, 
assim como na cooperação com outros sectores da sociedade, com vista a atingir os 
objetivos estabelecidos.

O WBCSD (2000) identificou sete elementos que os negócios podem utilizar para 
melhorar a eco-eficiência: Redução da intensidade material; Redução da intensidade 
energética; Redução da dispersão de substâncias tóxicas; Aumento da reciclabilidade; 
Otimização do uso de materiais renováveis; Prolongamento do ciclo de vida do pro-
duto; Aumento da intensidade do serviço.

Estes sete elementos podem ser vistos como co-relacionados com três objetivos 
ampliados: (1) Redução do consumo de recursos, que inclui a minimização da utili-
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zação de energia, materiais, água e solo, englobando a reciclabilidade e a durabilidade 
do produto e fechando o ciclo dos materiais. (2) Redução do impacto na natureza, que 
inclui a minimização de emissões gasosas, descargas líquidas, eliminação de des-
perdícios e dispersão de substâncias tóxicas, assim como o fomento da utilização 
sustentável dos recursos renováveis; (3) Aumento do valor do produto ou serviço, 
que significa beneficiar os clientes através da funcionalidade, flexibilidade e modu-
laridade dos produtos, criando serviços adicionais (tais como: manutenção, serviços 
de melhoria e troca), concentrando-se na venda das necessidades funcionais que os 
clientes desejam. Vender um serviço, em vez do produto em si, favorece a possibilida-
de do cliente receber a mesma necessidade funcional com menos materiais e recur-
sos. Do mesmo modo, melhora as perspectivas de fechar o ciclo dos materiais, porque 
a responsabilidade e a propriedade e também a preocupação pela utilização eficiente 
ficam do lado do fornecedor de serviços. Muitas empresas têm um quarto objetivo: a 
implementação de um Sistema de Gestão Ambiental, integrado nos sistemas existen-
tes de gestão do negócio, para impulsionar a abordagem ecoeficiente.

Ao publicar o livro “Cradle to Cradle” (do Berço ao Berço), McDonough e Braun-
gart (2002) optaram por fazer a capa do livro com fibras plásticas 100% recicláveis, 
tinta e cola não tóxica e que saem facilmente com água. Nesta obra, os autores suge-
rem o uso de matérias-primas de qualidade que podem ser aproveitadas no final do 
ciclo de vida do produto e o uso de recursos naturais de forma mais eficaz. Logo na 
introdução do livro avisam: “este livro não é uma árvore”. A partir desta publicação, 
começaram a surgir muitos produtos inspirados no conceito de ciclo de vida mul-
tiplicado ou “de berço ao berço”, como ficou conhecido. Este conceito se contrapõe 
à mentalidade tradicional “do berço ao túmulo” (cradle to grave), que considera o 
ciclo de vida dos produtos desde a criação até eliminação. O termo é usado em vários 
contextos de negócios, a maioria focando a responsabilidade da empresa para lidar 
com resíduos perigosos e desempenho do produto. Porém, na nova perspectiva de 
responsabilidade socioambiental e sustentabilidade o conceito não é mais suficiente. 
É necessário pensar no conceito de ciclo de vida multiplicado. 1 O conceito “do berço 
ao berço” remete ao aspecto cíclico e ao conceito de Eco-design, no qual a concepção 
do produto já é feita considerando o conceito de ciclo de vida multiplicado. Trata-se 
de um novo foco para P&D&I, o conceito “ecopremium”, referindo-se a produtos de-
finidos capazes de gerar uma alta taxa de crescimento e valor, pela diferenciação em 
relação à concorrência e, ao mesmo tempo, reduzir a pegada ecológica.

Como exemplo é possível citar a HP que investe de US$ 3 milhões a US$ 4 milhões 
por ano em pesquisas de inovação, incluindo o eco-desing, tais como os equipamentos 
multifuncionais da empresa. Como política de redução de matéria-prima, telefone, 
scanner, fax e impressora, foram acoplados num único produto e, assim, o que pesava 
entre seis e sete quilos, hoje não passa de três. Com 50 pontos de coleta no Brasil, a HP 

1 Produto já nasce com ciclo de vida multiplicado. Valor Econômico. 22/09/2011.
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tenta implementar a política de logística reversa para lixo eletrônico e busca assim fe-
char seu ciclo de produção. Entretanto, a empresa esbarra em questões culturais, pois, 
sabe que é complicado fazer com que as pessoas retornem seus equipamentos antigos 
e sem logística reversa funcionando direito não é possível fechar o ciclo.

Buscando eficiência energética, a Whirlpool Latin America, que, lançou o modelo 
de Inverse Viva, nova geração de refrigeradores que conta com uma inteligência capaz 
de reconhecer se a geladeira está mais cheia ou não e funcionar conforme a neces-
sidade. O refrigerador ganhou, por exemplo, compressor de velocidade variável que 
diminui a velocidade quando é necessário e consegue reduzir o consumo de energia 
em 25% em relação ao modelo anterior.

Em 2010, o plástico verde da Braskem, produzido a partir da cana-de-açúcar e 100% 
reciclável, surgiu como alternativa para embalagens de shampoo, iogurte, sacolinhas de 
supermercado etc. Enquanto a produção do plástico de polietileno emite 2,5 toneladas 
de CO2 para cada tonelada de resina produzida, sua versão verde absorve 2,5 toneladas. 
Hoje a empresa produz 200 mil toneladas de plástico verde ao ano, 3% do total de sua 
produção. Mas o negócio deve crescer ainda mais, pois, a partir de 2013, a empresa deve 
começar a ser desenvolver o plástico para o uso rígido. A Braskem investiu US$ 100 
milhões nesse segmento.

A redução de embalagens também ajuda a conter impactos ambientais. A Unilever 
aposta em detergentes e amaciantes líquidos numa nova linha de concentrados, que 
significam redução de 37% do consumo de plástico e de 78% da água usada na for-
mulação, o equivalente a 30 piscinas olímpicas por ano. A logística fica mais fácil, di-
minui a necessidade de transporte e o varejista ganha 60% de espaço nas prateleiras. 

2.5. Ecoconsciência – necessidade de mudança dos padrões de produção e consumo

Eco-consciência significa produzir mais com menos recursos naturais, significa gas-
tar só o que for necessário, evitando qualquer desperdício. Todos nós podemos viver 
e trabalhar usando menos recursos naturais, como água, energia, papel, plástico, me-
tais, entre outros, mantendo e até melhorando o nosso padrão de vida. Trata-se de 
do cuidado e da consciência que devemos ter perante o planeta. Todos nós podemos 
aplicar os 3RS: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Pequenas ações individuais são a maior 
força transformadora. Ter uma atitude consciente em relação aos nossos hábitos de 
consumo é a única maneira de se mudar o mundo. 

Trata-se antes de tudo, de mudanças de padrões. As empresas precisam mudar 
seus padrões de produção, adotando modelos mais eco-eficientes, os consumidores 
precisam mudar hábitos de consumo. Em 2011, ONG Akatu (www.akatu.org.br), que 
defende o consumo consciente, elegeu o piquenique como maneira prática para refle-
tir sobre as atuais formas de consumo. O grande problema do consumismo é que ele 
impõe a compra irracional. Ao preparar um piquenique, as pessoas se vêem obriga-
das a fazer planejamentos e se tornam mais atentas às suas escolhas. 
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Uma pesquisa desenvolvida por Lunardi, Frio e Brum (2011) buscou identificar as 
principais práticas de Tecnologia de Informação (TI) Verde adotadas pelas organiza-
ções, analisando-se, ainda, os seus benefícios. A pesquisa compreendeu uma etapa 
quantitativa, de modo a identificar diferentes práticas de TI Verde, adotadas e divul-
gadas pelas organizações, e outra de caráter qualitativo, buscando descrever os be-
nefícios organizacionais dessas práticas. Foram encontrados 196 diferentes anúncios 
abordando o tema TI Verde, onde foi possível identificar 109 organizações apresen-
tando a adoção de uma ou mais práticas de TI Verde. A análise agrupou 37 diferentes 
práticas de TI Verde, identificadas nos vários documentos analisados em sete cate-
gorias distintas: práticas de conscientização, datacenter verde, descarte e reciclagem, 
fontes alternativas de energia, hardware, impressão e software. As práticas ligadas aos 
datacenters e à substituição de equipamentos obsoletos apareceram como as práti-
cas mais utilizadas pelas empresas analisadas. Mereceu destaque o grande número de 
práticas de conscientização adotadas por essas empresas como as campanhas internas 
focadas no impacto ambiental, a escolha de fornecedores verdes e a presença de uma 
política de sustentabilidade. 

Na indústria automobilística o Toyota Prius (pioneiro, em latim), em sua terceira 
geração, e que foi lançado em 1997, no Japão, é considerado um modelo de automóvel 
eco-eficiente. O motor elétrico tem potência equivalente a 80 cv. Ele é capaz de movi-
mentar o carro sozinho até uma velocidade próxima de 50 km/h. Acima disso ou em 
retomadas, o trabalho é conjunto com o motor a combustão. Durante as frenagens, 
parte da energia cinética gerada é usada para recarregar a bateria. O Prius tem potência 
máxima combinada de 138 cv. Componentes como o compressor do ar-condicionado 
funcionam com a eletricidade gerada por baterias, o que reduz o consumo. O motor 
a combustão desliga automaticamente quando o carro está em baixa velocidade. Se-
gundo a Toyota, é possível rodar 25,5 km com um litro de gasolina. Há quatro opções 
de uso. No modo Normal, os motores interagem de forma automática; na função EV 
(Eletric Vehicle), o Prius torna-se 100% elétrico. No modo ECO (Economy), o fun-
cionamento conjunto dos motores privilegia o baixo consumo de gasolina. Na opção 
Power, a potência vem em primeiro lugar. A bateria tem vida útil de dez anos. Como 
já acontece nos países onde o Prius e outros híbridos da Toyota são comercializados, o 
fabricante fica responsável pelo descarte do carro após a vida útil e das peças usadas.

A versão 2010 da pesquisa dos Institutos Ethos (www1.ethos.org.br) e Akatu (www.
akatu.org.br) a respeito da percepção do consumidor brasileiro sobre a responsabi-
lidade social empresarial mostrou alguns resultados interessantes para a discussão 
do desenvolvimento sustentável. No que diz respeito à conscientização do consumi-
dor, ainda temos muito que avançar. A pesquisa de 2010 dos institutos Ethos e Akatu 
constatou que o consumidor brasileiro médio, tinha baixo engajamento no debate da 
sustentabilidade. Embora se preocupe com a degradação da natureza, não relaciona o 
problema ao seu cotidiano. Assim, a sustentabilidade é vista como imposição restritiva 
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a quem chegou agora à “festa do consumo”. A pesquisa mostrou a alta expectativa que 
o consumidor tem no papel regulador e disciplinador do Estado; e a falta de confiança 
depositada nas informações sobre ações responsáveis divulgadas pelas empresas. 

O Brasil ainda é uma sociedade muito desigual e esta desigualdade também se re-
flete nas empresas. Ainda são poucas as que de fato elevam o tema dos direitos huma-
nos ao mesmo patamar das outras políticas, de meio ambiente, de inovação etc. Por 
isso, os empregos nas melhores empresas ainda estão distantes de negros, mulheres e 
pessoas com deficiência. Ainda há racismo e discriminação social e de gênero em mui-
tas médias e grandes empresas. O desrespeito ocorre mais com funcionários de menor 
remuneração, justamente aqueles que compõem a “nova classe média”, dominante no 
consumo brasileiro. Surge então um paradoxo: a nova classe consumidora é a maior 
vítima da discriminação e se ressente com as empresas. Por isso, a gestão socialmen-
te responsável não pode mais separar consumo de direitos humanos e cidadania. O 
respeito precisa começar no escritório e na fábrica. Só aí vai chegar ao mercado e aos 
corações e mentes dos consumidores. Assim, todos entenderão que sustentabilidade 
é também um modo de vida que não pode prescindir de dignidade e oportunidades 
iguais para todos (YOUNG, 2010).

→ 3. Exemplo de boas práticas em P&d&I para a sustentabilidade

3.1. O caso da indústria de tintas Akzo Nobel  2

A Akzo Nobel, de origem holandesa é líder mundial na área de tintas e revestimentos. 
Atualmente dois parâmetros balizam os bônus dos 700 executivos que ajudam a co-
mandar em mais de 80 países os negócios da empresa: o passado, expresso no desem-
penho financeiro, e o futuro, atrelado ao cumprimento das metas de sustentabilidade 
estabelecidas pela empresa. Os dois têm o mesmo peso. Essa foi uma das formas encon-
tradas para incluir os aspectos socioambientais no painel de instrumentos da empresa.

A atual política da companhia parte da identificação da receita que a empresa pre-
tende obter, o capital de giro que deseja usar e também como os executivos querem 
direcionar sustentabilidade, eco-eficiência, segurança e como desenvolver as pessoas 
para atingir esses objetivos. A cada trimestre, quando os dados financeiros são re-
vistos e realimentados, os dados relacionados à sustentabilidade recebem o mesmo 
tratamento, e ambos são auditados externamente com o mesmo rigor.

No portfólio da companhia a sustentabilidade é o apelo mais forte de itens que hoje 
representam 25% das vendas. A meta até 2015 é fermentar essa fatia até 30%. São pro-
dutos definidos como “ecopremium”, capazes de gerar uma alta taxa de crescimento e 
valor, pela diferenciação em relação à concorrência e, ao mesmo tempo, reduzir a pe-

2 Rosemblum, Celia. Conceito ‘eco-premium’ orienta as pesquisas. Valor Econômico, 24/10/2011.
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gada ecológica. Esse conceito orientou o desenvolvimento de produtos como uma tin-
ta para cascos de navios que funciona de forma similar ao revestimento de uma panela 
antiaderente e impede que moluscos, algas e sementes marinhas grudem na estrutura. 
Com isso, a embarcação fica mais leve e o custo de energia cai cerca de 7%. Na mesma 
categoria, foi desenvolvida uma tinta para telhados que funciona quase como escudo 
climático: reflete a luz do sol e consegue assim reduzir alguns graus centígrados na 
temperatura interior da casa e diminuir em torno de 20% o uso de ar condicionado.

Em alguns itens, o benefício é diluído em produtos que chegam ao consumidor 
final, como nas matérias-primas para detergentes que não deixam rastros de fosfatos 
na água servida – exigência legal nos Estados Unidos, mas ainda não obrigatória na 
América Latina ou China. Caso também da redução do uso de solventes nas tintas ou 
ainda de produtos químicos para a fabricação de papel que diminuem a porcentagem 
necessária de fibras na composição do produto de 90% para 70%.

Entendendo que um dos pilares é a inovação em toda a cadeia de valor e o segundo 
é a inovação social, de forma paralela às pesquisas, a empresa aposta no desenvolvi-
mento de pessoas, na diversidade e no engajamento de talentos. 

A revisão de processos é parte importante no esforço para reduzir em 30% a pe-
gada ecológica da companhia e em 25% as emissões de carbono em toda a cadeia de 
valor até 2020. Na fabricação de revestimentos, por exemplo, o turno de oito horas em 
que eram produzidos lotes do produto foi substituído pela operação contínua. Dessa 
forma, as máquinas de mistura não são interrompidas e não precisam ser limpas 
todos os dias. Essa mudança sozinha reduziu, segundo o executivo, o uso de água no 
processo em 60%, o de energia em 50% e o desperdício em 60%.

A água na empresa é uma questão muito importante, e sua escassez já é uma 
ameaça. A empresa procura garantir um modelo sustentável. Se o uso na produção 
concorre com a agricultura ou com as cidades locais, é preciso ter certeza de que o 
reabastecimento será feito. A Akzo Nobel enfrentou nos final da década de 2000 pro-
blemas de escassez de água em seis locais que abrigam suas operações. Não foi poss-
sível expandir a produção ou teve que reduzir sua capacidade por conta de escassez 
de água. Em Tiang Jing, uma das maiores cidades no Nordeste da China, que é forte-
mente afetada pela escassez de água, a produção precisou ser cortada pela metade por 
seis meses. Por isso, a empresa entende que é necessário ser pró-ativo nessa questão. 

A sustentabilidade passou a ser um tema de interesse da Akzo Nobel por meio 
de Hans Wijers, CEO da companhia desde 2002. Ele afirma que seus predecessores 
sempre estiveram muito atentos às grandes tendências de longo prazo no mundo, 
em como a empresa poderia antecipá-las, preparando-se novos tipos de desenvolvi-
mento. Para ele é possível posicionar a empresa de forma que ela forneça produtos 
e soluções para os desafios ambientais e sociais da atualidade e, assim, pode fazer a 
empresa crescer e colocá-la em posição de liderança. Com essa visão, entende que a 
sustentabilidade precisa ser parte integral da definição de estratégias.
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Estas diretrizes se traduzem nas rotinas da empresa. A Akzo Nobel gasta mais de 
60% de seus investimentos em P&D (cerca de € 350 milhões), em questões relaciona-
das à sustentabilidade. Dentre eles, em como podem reduzir sua pegada de carbono, 
desenvolver processos em que não haja desperdício de água, dar às suas atividades 
um nível de segurança que faça com que nunca ocorram acidentes na empresa. Ques-
tionam se podem ajudar seus clientes a serem mais sustentáveis a partir da compra de 
seus produtos? Foi por isso que desenvolveram tintas para aviões que os tornam mais 
leves, coberturas em pó para veículos comerciais que reduzem o desperdício em 30% 
na comparação com outras aplicações. É por isso que a empresa desenvolveu tintas 
“arquitetônicas” que, em áreas como o Brasil, se aplicadas na parte externa da casa 
reduzem os custos de refrigeração. Há muitos outros exemplos. Para a empresa isto 
é bom porque se convencem o cliente que têm esses produtos, eles estão dispostos a 
pagar mais. Logo, é bom para ambos os lados. 

Questionado se os consumidores realmente estão dispostos a pagar um preço pre
mium, produtos inovadores o CEO da Akzo Nobel argumenta que o interessante é que, 
embora existam exceções, produtos sustentáveis o diferenciam da concorrência. Se a 
empresa tem um produto que dá mais funcionalidade, reduz custos ou garante mais 
valor ao consumidor dos clientes corporativos da Akzo Nobel, eles estão dispostos a 
dividir parte desse lucro. Eles querem trabalhar com a empresa porque seus clientes 
também querem esse tipo de produto. O sucesso da estratégia reflete-se no crescimento 
da empresa, que vai investir, até 2014, US$ 20 milhões nas suas unidades instaladas no 
Brasil, na cidade de Itupeva (SP), e nos EUA, na cidade de Morris (Illinois). 3 O investi-
mento permitirá expandir sua capacidade de produção de derivados de aminas graxas, 
ingredientes usados, por exemplo, para produção de aditivos para exploração de petró-
leo, amaciantes de roupas, produtos agroquímicos e produtos de limpeza domésticos.

3.2. Ações das grandes redes de supermercados na 
sustentabilidade da cadeia produtiva de alimentos

Os principais critérios que precisam ser atendidos para que um edifício seja con-
siderado ambientalmente correto, causando o menor impacto possível durante sua 
construção e seu uso, são: ter uma construção cujos impactos negativos sobre a na-
tureza são minimizados, que use material proveniente de cadeias produtivas limpas 
e, sempre que possível, reciclado, além de possuir sistemas de uso racional de água e 
de otimização no consumo de energia proveniente de fontes renováveis. Porém, para 
uma loja de varejo, cumprir essas exigências é apenas a primeira de uma série de 
ações que podem contribuir para a preservação ambiental e para o desenvolvimento 
social. No Brasil, iniciativas que vão além da estrutura física dos prédios começam a 

3 Valor Econômico, 11/10/2011.
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ser incorporadas pelos grandes grupos de varejo, transformando as lojas verdes em 
lugares de disseminação de conceitos e práticas do consumo consciente.

Em junho de 2008, o Grupo Pão de Açúcar inaugurou em Indaiatuba (SP), a pri-
meira loja verde do Brasil. Além das características que permitem, por exemplo, me-
nor gasto de água e energia, há iniciativas como uma seção de produtos orgânicos 
50% maior do que existe em lojas convencionais e um bicicletário para clientes e fun-
cionários. Já o Walmart conta com duas lojas eco-eficientes, uma no Rio de Janeiro, 
outra em São Paulo, com mais de 60 itens que as diferenciam das lojas comuns, como 
maior economia de água e de energia e programas de gestão de resíduos sólidos. Os 
novos hipermercados das bandeiras Walmart, Big, Bom Preço e Supercenter tendem 
a seguir o modelo ecoeficiente.  

Uma pesquisa realizada por Da Rosa e Lemme (2011) avaliou a construção de jus-
tificativas de negócio de sustentabilidade no setor de supermercados, considerando 
a etapa de produção de frutas, legumes, verduras e carnes, escolhida por represen-
tar a maior parte dos fornecedores da cadeia de valor. Os autores selecionaram os 
oito maiores supermercados do mundo, além do maior brasileiro, totalizando nove 
empresas para análise, de seis países e quatro continentes. Foram identificadas as 
práticas socioambientais dos supermercados voltadas para a etapa de produção de 
frutas, legumes, verduras e carnes. A primeira análise realizada foi da quantidade e 
diversidade de práticas socioambientais que abordassem as questões materiais do se-
tor. A segunda foi um diagnóstico das práticas de sustentabilidade, no qual os autores 
buscam verificar como as práticas socioambientais são relatadas, considerando seu 
relacionamento com o desempenho financeiro da empresa. 

Para as redes varejistas, o conceito de loja verde traz implícita a necessidade de 
ações de incentivo às práticas de consumo consciente e de sustentabilidade. O que se 
busca é um padrão que atenda a complexidade do conceito de sustentabilidade e não 
simplesmente a certificação do edifício como loja verde.

Os pontos de recolhimento de material reciclável são a iniciativa mais comum de 
incentivo e auxílio aos consumidores para a prática do descarte correto dos resíduos. 
Nesses pontos, é possível descartar materiais feitos de plástico, papel, vidro e alumínio. 
Em geral, as embalagens constituem a maioria dos resíduos gerados no cotidiano do-
méstico. Por isso, começam a aparecer soluções que livram o consumidor brasileiro da 
tarefa de acondicionamento de lixo dentro de casa. No Grupo Pão de Açúcar, o progra-
ma foi lançado em março de 2008. Essa inovação auxilia a rentabilidade da indústria 
de reciclagem porque ela recebe o material em condições ótimas de higiene e conser-
vação, o que às vezes não acontece quando o material vem de casa. São mais de 30 mil 
toneladas de resíduos que, desse modo, recebem a destinação correta, beneficiando as 
cooperativas de catadores. O mais importante é a conscientização das pessoas para o 
devido descarte de materiais recicláveis, poupando os aterros sanitários desse material.

A necessidade de reduzir o consumo de sacolas plásticas no Brasil, que atualmente 
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chega a 12 bilhões de unidades por ano, tem levado as redes de varejo a estimular os 
clientes a substituí-los por alternativas. O Carrefour e o Walmart, por exemplo, são 
parceiros do Ministério do Meio Ambiente na campanha “Saco é um Saco”.  O uso de 
sacolas retornáveis é uma das principais alternativas para o consumidor abandonar 
os sacos plásticos. Desde o lançamento, em maio de 2008, o Walmart comemora a 
marca de mais de dois milhões de sacolas retornáveis vendidas, número que dá boas 
perspectivas para meta estabelecida pela rede de reduzir uso de sacolas plásticas em 
50% até 2013. Para que esse objetivo seja atingido, o Walmart lançou no final de 2008 
um programa que dá ao cliente o crédito por sacola plástica não utilizada. O valor que 
o supermercado pagaria pela sacola (R$0,03) volta em crédito para o consumidor que 
deixar de usá-la. Essa iniciativa, até 2011 já havia possibilitado tirar do meio ambiente 
12 milhões de sacolas e concedeu mais de R$ 360 mil em descontos para clientes.

Além disso, os grupos de varejo têm apostado também na formação de funcionários 
para desempenharem o papel de multiplicadores dos conceitos do consumo consciente 
para os clientes. O Carrefour evidencia o papel protagonista dos centros de varejo e a 
importância de fazer investimentos em programas de educação dos funcionários como 
meio de levar informações para o consumidor. A rede assumiu essa responsabilidade. 
Alega que são mais de 1,5 milhões de pessoas que visitam duas lojas por dia. Se forem 
eficientes com suas práticas de abordagem aos consumidores, podem considerar que a 
cada quatro meses, é possível chegar a uma população equivalente a do Brasil.

Os resultados do estudo de Da Rosa e Lemme (2011) mostraram que, mesmo ten-
do iniciativas significativas que envolvem os produtores de alimentos, os supermer-
cados ainda estão distantes de justificar financeiramente a implantação das práticas 
sustentáveis. Algumas informações divulgadas estão quantificadas, mas ainda não 
monetizadas, havendo ainda distância significativa entre informações sobre desem-
penho socioambiental e financeiro nessas empresas. Os autores fizeram propostas 
métricas e indicadores para auxiliar os supermercados a justificar financeiramente 
suas iniciativas socioambientais, inserindo a sustentabilidade nos seus modelos de 
negócio e aprimorando seu sistema de informações gerenciais.

O engajamento dos produtores é etapa fundamental no processo de transforma-
ção da operação dos supermercados em negócio sustentável. Por esse motivo, é reco-
mendado que os supermercados iniciem a melhoria de sua gestão para a sustentabi-
lidade, por meio de iniciativas de promoção de práticas sustentáveis, trabalhando em 
conjunto com fornecedores. Diversas iniciativas geram aumento de produtividade e, 
conseqüentemente, aumento de lucratividade dos fornecedores. Entretanto, aquelas 
voltadas à promoção de práticas sustentáveis, além do benefício mencionado, geram 
mudanças na estratégia central dos produtores, inserindo a sustentabilidade na to-
mada de decisão e abrindo caminho para a implementação das demais práticas.

Mudanças na forma com que relatórios de sustentabilidade são escritos principal-
mente para comunidades envolvidas, clientes e terceiro setor podem ser importante 
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para que os gestores e os investidores comecem a enxergar valor nas empresas que 
inserem o desenvolvimento sustentável na sua estratégia e estão focadas no tripé da 
sustentabilidade. A submissão do relatório às diferentes áreas de negócio das empre-
sas pode ser um bom caminho para geração de debates e controvérsias, com melhoria 
nas informações divulgadas.

3.3.Licitações Sustentáveis: boas práticas adotadas na Administração Pública

As licitações e contratações sustentáveis visam introduzir critérios de ordem socioam-
biental nos procedimentos de aquisição de bens, serviços e obras compatíveis com po-
líticas voltadas para mudança nos padrões de consumo objetivando a sustentabilidade 
do desenvolvimento e manutenção do equilíbrio ecológico. A licitação sustentável é 
também conhecida por termos como: “compras públicas sustentáveis”, “eco-aquisi-
ção”, “compras verdes”, “compra ambientalmente amigável” e “licitação positiva”.

A licitação sustentável é um instrumento importante no desenvolvimento de estra-
tégias em prol do meio ambiente e, embora seja um tema de grande relevância, ainda 
são incipientes os estudos que abordem esse fenômeno. A compra pública normal-
mente é tratada como um procedimento rígido, padronizado e inflexível quando, na 
verdade, é identificada como um dos instrumentos econômicos de mudança de com-
portamento e que se encontram à disposição da administração pública. O papel assu-
mido por instituições públicas com grande poder compra e que utilizam a licitação 
como instrumento de aquisição de bens e serviços é muito importante para induzir 
boas práticas, tanto pelos consumidores quanto pelos produtores. 

A licitação sustentável é uma solução para integrar questões ambientais e sociais em 
todos os estágios do processo da compra e contratação dos agentes públicos visando 
reduzir impactos à saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos. A licita-
ção sustentável permite o atendimento das necessidades específicas dos consumidores 
finais por meio da compra do produto que oferece o maior número de benefícios para o 
ambiente e a sociedade. Possui duas implicações práticas: (1) compras sustentáveis não 
podem permitir gastos adicionais significativos – despesas adicionais devem ser com-
pensadas por economias em outras áreas; (2) a sustentabilidade será mais facilmente 
alcançada se muitos considerarem apenas alguns critérios, do que se apenas poucos 
avaliarem muitos critérios ao tomar as decisões de compras e contratações.

Estas considerações reforçam a temática em estudo e mostram que discussões so-
bre licitações sustentáveis e algumas práticas podem contribuir para auxiliar gover-
nos, gestores e planejadores das compras públicas a tomarem decisões cada vez mais 
direcionadas à prática sustentável. Este trabalho reforça a necessidade de se conhecer 
melhor a licitação sustentável e sua aplicação. 

De acordo com o Guia de Compras Públicas Sustentáveis do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão em conjunto com o ICLEI (2009), Governos Locais pela 
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Sustentabilidade, no momento em que um determinado órgão público elabora um 
edital exigindo critérios de sustentabilidade, esta atitude impacta de duas maneiras: 
(1) o estado enquanto consumidor passa a comprar produtos sustentáveis e (2) sinaliza 
para o mercado que passou a levar em consideração produtos menos agressivos ao 
meio ambiente, refletindo nos setores produtivos a necessidade de uma nova postura 
comercial, voltada para uma nova parcela de consumidores, cada vez mais conscientes 
com os produtos que consomem. 

Walker e Phillips (2006) mostraram algumas práticas de fornecimento sustentá-
vel: educar fornecedores, trabalhar com as pequenas e médias empresas, incluir cri-
térios de sustentabilidade nos contratos, avaliação de fornecedores, identificação dos 
riscos de fornecimento sustentável, investigação das alternativas de abastecimento e 
trabalhar para estimular respostas inovadoras para a sustentabilidade nos mercados 
de abastecimento.

É comum acreditar que o preço dos produtos sustentáveis é muito elevado e os be-
nefícios não justificam o tempo e os esforços exigidos. Um programa de licitação sus-
tentável é uma estratégia que combina diversas soluções inovadoras de compras. Se 
implementado adequadamente, não deve envolver custos adicionais. Além disso, tal 
programa melhora o custo-eficiência geral de operações licitatórias. Em muitos casos 
pode-se obter mais valor pelo mesmo custo ou até por menos. Além disso, esse enfoque 
desonera a sociedade que deixa de pagar pelos “custos externos” associados à produção 
de bens sem respeito ao meio ambiente e à população, já que os custos de poluição, 
saúde pública, desmatamento, entre outros, não são incluídos no preço dos produtos e 
quem paga por isso é o consumidor.

O preço final de um produto deve incluir todos os custos envolvidos durante seu 
ciclo de vida completo – incluindo os de uso (tais como eletricidade ou consumo de 
água) e de disposição final do produto. Quando uma solução “ciclo de vida” é aplicada 
à contabilidade, ela rapidamente mostra que em muitos casos o produto mais adequa-
do, sob o ponto de vista ambiental, é realmente mais barato em longo prazo, mesmo 
quando os custos iniciais são mais elevados, Biderman (2006).

→ Conclusão

Tradicionalmente, as empresas são planejadas e gerenciadas para serem eficientes, 
para gerarem lucros aos investidores e não necessariamente para serem sustentáveis, 
pensando nos aspectos sociais e ambientais, evitando o desperdício ou pensando na 
qualidade de vida de seus funcionários. Atualmente gestores das grandes corpora-
ções já entenderam que é necessário engajar-se na gestão sustentável de suas opera-
ções, uma vez que as conseqüências de ignorá-la podem ser danosas.

Um sintoma que chama a atenção é o desperdício. É um paradoxo, mas nem sem-
pre uma empresa eficiente está atenta ao desperdício. Antes da busca da redução das 
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emissões, da gestão da água e dos resíduos sólidos, as empresas produziam uma série 
de externalidades sem contabilizá-las. Se emissões, efluentes e resíduos compensas-
sem economicamente, eles seriam devolvidos à sociedade na forma de resíduos (sóli-
dos, líquidos ou gasosos). Assim seus custos eram absorvidos na forma de degradação 
do ambiente, da qualidade de vida ou na forma de oneração dos serviços públicos. 
Não internalizar estes custos era entendido como uma forma de eficiência. Porém, 
agora a busca da sustentabilidade exige que as empresas apurem e internalizem esses 
custos. Ao fazerem isso, para se manterem competitivas, as empresas precisam mu-
dar radicalmente seus processos.

Ações como inventariar e reduzir emissões de gases de efeito estufa, gerir a água 
captada e devolvê-la melhor que a captação, responsabilizar-se pelos resíduos pós-
consumo, aumenta os custos das operações dos processos produtivos tradicionais. 
Porém, entende-se que oneradas e vulneráveis ainda seriam as empresas se ficassem 
expostas às ações de todo o tipo ou que tivessem a sua reputação afetada. Assim gran-
des e médias empresas de todo o mundo estão vivendo uma revolução de processos 
operacionais, que farão surgir empresas mais eficientes, com menores riscos, sem 
onerar tanto com seus impactos. 

Assim, a questão passa a ser como fazer esta transição e não a estratégia. Dos proces-
sos tradicionais para os sustentáveis, as empresas têm de investir muito em tecnologia 
e inovação e esta diferença, do custo inicial até a sua amortização, não pode sempre ser 
repassada ao consumidor. É aí que se encontra o problema do custo da sustentabilida-
de. A experiência mostra que há duas formas de resolver, já experimentadas por vá-
rias empresas. Em primeiro lugar, processos sustentáveis sempre resultam em melhor 
eficiência, menor desperdício, menor uso de insumos e re-engenharia reversa. Assim, 
mesmo com um eventual descontrole do fluxo de caixa, no fim do processo, a redução 
de custos pode financiar o custo adicional implicado na mudança. Em segundo lugar, 
é fundamental o papel do Estado como incentivador de P&D&I para a sustentabilida-
de, seja dando o exemplo com critérios de sustentabilidade em suas licitações, seja de-
senvolvendo políticas públicas que melhorem o acesso aos recursos por meio de taxas 
menores ou que subsidiem temporariamente as empresas que investem nesta transição. 
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CAPÍTULO 3

Sistemas de gestão como ferramentas 
para a aprendizagem e inovação  

Adiléia Souza Lima
Sérgio de Oliveira Caballero
Nathália Pompeu Sandoval  

 

→ Introdução

Os processos de aprendizagem 1 têm um papel extremamente relevante na vida 
do ser humano, podendo ocorrer de modo diferente de indivíduo para indivíduo, de-
pendendo de seu nível de instrução e de sua capacidade de discernimento individual. 
Os processos de aprendizagem nas organizações ocorrem de forma similar, diferindo 
em função das características particulares de cada organização e de seu ambiente, 
isto é, em função dos recursos e inibidores internos e externos que determinam as 
trajetórias de cada organização.

Segundo Albuquerque (2011), a aprendizagem está relacionada às mudanças orga-
nizacionais, e é a base para constituir capacidades e competências organizacionais. 
Para Guns (1998), a aprendizagem organizacional é a aquisição de conhecimentos, 
habilidades, valores, convicções e atitudes que acentuam a manutenção, o crescimen-
to e o desenvolvimento de uma organização. 

Atualmente, a manutenção de negócios sustentáveis, focando o tripé da sustenta-
bilidade, 2 é apontada como um requisito indispensável para a manutenção da posição 

1 Os conceitos de aprendizagem serão abordados no capítulo 9 deste livro.
2 O tripé da sustentabilidade ou enfoque Triple Botton Line, é apresentado no capítulo 1 deste livro. Re-
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competitiva das organizações. Para Quel (2010), se bem administrado, o equilíbrio do 
tripé da sustentabilidade pode proporcionar à empresa a obtenção de fatias substan-
ciais de mercado, através da exploração das oportunidades de inovação trazidas pela 
busca de processos e produtos sustentáveis. Assim como o conhecimento e a apren-
dizagem, a inovação para a sustentabilidade deve permear todas as áreas da empresa, 
constituindo-se em uma vantagem competitiva fundamental, pois, além da satisfa-
ção do cliente, atualmente a competição entre as organizações inclui a obtenção de 
diferenciais em termos de desempenho social e ambiental. Mais ainda, a atenção às 
dimensões sociais possibilita ganhos no capital humano da organização, que é o prin-
cipal impulsionador da excelência na execução dos processos organizacionais. 

Para que uma empresa desenvolva rotinas de inovação com vistas ao equilíbrio das 
dimensões supramencionadas, uma ferramenta fundamental é a implementação de 
Sistemas de Gestão que viabilizem a geração de aprendizado organizacional inovativo. 
A importância dos sistemas de gestão como mecanismos de aprendizado organiza-
cional é o fato de que estes proporcionam às empresas oportunidades de organizar e 
disseminar entre seus colaboradores suas melhores práticas. E ainda que atuam como 
formas de melhorias contínuas em prol da inovação sustentável nas três dimensões 
mencionadas, o que constitui a busca da excelência, isto é, a aprendizagem ininterrup-
ta que proporciona a melhoria contínua dos processos organizacionais. 

Considerando fundamental a aprendizagem organizacional para a inovação e a 
competitividade das organizações, o objetivo desse capítulo é discutir o conceito de 
excelência e sua relação com a adesão de organizações a sistemas de gestão com foco 
na sustentabilidade organizacional em suas três dimensões. Isto é, que visam benefi-
ciar a sociedade e preservar o meio ambiente mantendo os negócios economicamente 
viáveis. Para isso, a primeira parte deste capítulo explora a relação entre inovação e 
aprendizagem. A segunda parte apresenta a relação entre aprendizagem e sistemas de 
gestão nas organizações que possuem rotinas de busca da excelência. A terceira parte 
do capítulo mostra que os fundamentos da aprendizagem estão inseridos nos siste-
mas de gestão, sendo esses sistemas uma poderosa ferramenta para a aprendizagem 
inovativa. Na quarta parte apresentamos a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) 
e seus fundamentos para excelência. Conclui-se que a inserção da aprendizagem or-
ganizacional inovativa nas rotinas das organizações pode ser induzida, acelerada e 
incrementada pela adoção de metas de excelência inseridas em Sistemas de Gestão 
voltados à melhoria contínua. 

sumidamente, o tripé da sustentabilidade é uma abordagem que considera a sustentabilidade de uma orga-
nização e seus processos como resultante do equilíbrio das dimensões ambientais, sociais e econômicas de 
suas atividades.
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→ 1. Inovação como resultado de processos de aprendizagem

A organização é constituída de diversos processos relacionados a uma diversificada 
gama de interesses, atitudes, know how e informações. Quando organizados e compar-
tilhados, esses elementos podem gerar ganhos exponenciais de aprendizagem e inova-
ção. Aprender para inovar significa disponibilizar mecanismos que induzam os colabo-
radores a criar, desenvolver e implementar novas idéias que venham a contribuir com o 
desenvolvimento sustentável da empresa. No atual modelo econômico, inovar tornou-
se essencial para o crescimento e sustentabilidade organizacional. Para Albuquerque 
(2011), os processos de aprendizagem ocupam o papel central na geração de inovações. 

A maioria das organizações tem clareza em enxergar que o processo de criatividade 
é fundamental para a inovação. Contudo, a grande dificuldade é captar e desenvolver 
o capital humano 3 em prol desse processo criativo, de uma maneira que traga resulta-
dos práticos traduzidos na melhoria dos processos organizacionais. Essa dificuldade é 
tão significativa que se faz sentir inclusive em instituições que geram muito conheci-
mento inovativo, como universidades e Institutos de Pesquisa, onde existe ainda um 
grande gap entre a geração do conhecimento e o uso do mesmo. 4 

De acordo com a Harvard Business Review Brasil (2010), 61% dos altos executivos do 
Brasil consideram a inovação o elemento mais importante na elaboração da estratégia 
organizacional, e 57% consideram a inovação crucial para a sobrevivência da empre-
sa. Dados como esses mostram que muitas empresas brasileiras estão trabalhando na 
busca da inovação sustentável, desafio possível tanto para as grandes quanto para as 
pequenas empresas. Por outro lado, uma análise do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) de 2011 sobre a última edição da Pesquisa de Inovação Tecnológica 
(Pintec 2008) revelou que, embora o investimento em (P&D&I) no Brasil venha au-
mentando, os volumes investidos não foram suficientes para reduzir a distância entre o 
Brasil e os principais países da economia mundial, como por exemplo, China e Estados 
Unidos, em termos de investimento em empresas mais inovadoras. Isso demonstra que 
ainda há um longo caminho a ser percorrido pelo país.

Dimenstein (2011) menciona um estudo lançado pela editora da escola de negócios 
de Harvard, feito com 238 profissionais de sete empresas diferentes. Os profissionais 
tinham liberdade para escrever, anonimamente em diários, suas impressões sobre as 
oportunidades de aprendizado e inovação nas empresas. Os pesquisadores obtiveram 
64 mil comentários que serviram de base para analisar o quanto as empresas eram 

3 Como visto no Capítulo 1, capital humano é definido como sendo os conhecimentos e as competên-
cias dos empregados colocados à disposição da organização.
4 A distância entre o conhecimento gerado na academia e seu aproveitamento econômico pode ser di-
minuída através de práticas de transferência de tecnologia, formais ou informais. A esse respeito, veja 
Torkomian (2011). 
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capazes de inovar e gerar lucros, criando ambientes propícios para a inovação. Com a 
leitura dos diários, constatou-se que a motivação para o empregado engajar-se em ino-
vações depende de diversos fatores, por exemplo, a sensação de progresso individual 
obtida cotidianamente e as oportunidades de melhoria e aprendizagem. Destacamos 
que o estudo mostra que o fator aprendizagem é mais importante para os funcionários 
do que a recompensa financeira, quando se trata de manter e ampliar as rotinas de 
inovação nas empresas. 

Ao se optar pela adoção de processos de inovação, como rotina na organização, é 
fundamental que sejam analisados aspectos internos e externos. Quando falamos em 
aspectos externos, nos referimos às constantes influências que demandam uma análi-
se cuidadosa em processos de geração de inovações. Para fins dessa análise, os líderes 
devem, necessariamente, possuir uma visão sistêmica, que ultrapasse as barreiras da 
organização e que vislumbre um horizonte temporal de longo prazo, identificando 
possíveis ameaças e propiciando um ambiente de aprendizado constante que lhes per-
mita adaptar-se às mudanças do seu “ecossistema Organizacional”. 5 No que se refere 
ao ambiente interno, podemos dizer que empresas que atingiram a excelência institu-
cionalizaram a inovação, de maneira a inseri-la no DNA cultural da organização de 
forma sistêmica, através da adoção de ferramentas que motivam a participação dos 
colaboradores, fazendo com que todos se sintam capazes de inovar e responsáveis pelo 
sucesso ou insucesso da organização. 

→ 2. Sistemas de Gestão, excelência organizacional e aprendizagem

A implantação dos sistemas de gestão é fundamental para o controle dos processos 
dos diversos setores nas organizações, mas é o acompanhamento contínuo desses sis-
temas que os torna efetivos. Os processos das organizações devem ser medidos conti-

5 O conceito de ecossistemas organizacionais de inovação é discutido em Azevedo (2011).

Box 1: Empresas de excelência – O caso da Natura Cosméticos

Para ilustrar a relação entre inovação e aprendizagem, é oportuno utilizar como exemplo uma empresa do 
ramos de cosméticos, a Natura. De origem brasileira, essa empresa tem como essência de seus produtos a 
flora brasileira, sendo esse seu primeiro diferencial. No entanto, seu status de excelência se deve também 
à sua ação inovadora, que é apoiada fortemente por suas políticas de aprendizagem. A inovação foi insti-
tucionalizada na empresa através do programa denominado “Inovação em Movimento”, que incentiva os 
colaboradores, tanto individualmente quanto em grupo, a expor suas idéias, acompanhadas de planos de 
negócios. O reconhecimento vem através da premiação das melhores idéias. Já a aprendizagem fica a cargo 
da “Academia Natura”, que busca a capacitação dos funcionários em prol do desenvolvimento de sua criati-
vidade e da aplicação metodologias de inovação. A empresa também promove um evento a cada dois anos, 
onde se premia os autores das melhores idéias, divulgando-as para toda a organização. (Natura, 2011). 
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nuamente, com objetivo de identificar oportunidades de melhoria, tanto na forma de 
ações corretivas quanto preventivas. Esta ação é fundamental uma vez que os ciclos de 
mudança são cada vez menores, exigindo reações rápidas das empresas. Tendências e 
novas tecnologias surgem e se transformam constantemente, impondo a necessidade 
de pró-atividade e certa capacidade de prever acontecimentos, através da análise es-
truturada de informações.

Algumas empresas têm dificuldades em acompanhar a velocidade das mudanças, 
o que se deve, entre outros motivos, à visão imediatista da alta e média gerência. Estes 
gerentes não adotam uma visão sistêmica e desta forma não visualizam os impactos 
de suas ações em longo prazo, nem as conexões de elementos internos e externos com 
os processos da organização. No entanto, empresas de excelência devem possuir visão 
estratégica – analisar o passado com base no presente, para que possam construir uma 
perspectiva do futuro desejado. 

O conceito de excelência, não é, de maneira alguma, algo exclusivamente contempo-
râneo. SU (2009) destaca a seguinte fala de Aristóteles, filósofo grego do século IV a.C., 
acerca do assunto: “Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não 
é um feito, mas um hábito!”. Quando se fala em excelência, culturalmente, costuma-
se pensar em “excelência como sinônimo de perfeição”. Porém, trata-se de algo muito 
mais amplo: sob a ótica organizacional, esse conceito abrange a idéia de melhoria con-
tínua, presente nos sistemas e modelos de gestão. 

De acordo com a Fundação Nacional da Qualidade (2006), empresas de excelência 
são aquelas que conquistam reconhecimento internacional em suas respectivas áreas 
de atuação, tornando-se modelos por trabalharem em harmonia com o meio ambiente 
e integração com a sociedade, sem perderem de vista os objetivos dos seus negócios.

Empresas do mundo inteiro buscam se reinventar em prol do alcance de novos mer-
cados e da excelência em gestão inovativa, pois hoje a questão chave das organizações 
não é aperfeiçoar processos para produzir em massa, visando atingir altos padrões de 
qualidade sem aumentar os custos; atualmente, o principal desafio é criar modelos de 
negócios radicalmente inovadores que visem à satisfação do cliente. 

Quando se analisam sistemas de gestão e mais especificamente os Modelos de Exce-
lência, é possível compreender o conceito de organização humanizada – que valoriza o 
capital humano dando espaço para processos criativos que tragam benefícios à organi-
zação. Esse tipo de organização pode também ser chamada de empresa de excelência, 
pois os sistemas de gestão e modelos de excelência fomentam, com maior ou menor 
intensidade o atendimento de necessidades individuais que contribuem de maneira di-
reta para a melhoria da organização (influenciando o modelo de gestão) ou de maneira 
indireta (proporcionando maior rendimento do funcionário que se sente valorizado pela 
empresa). Valorizando o conhecimento e incentivando o aprendizado, a empresa tem 
sua capacidade criativa aumentada, o que pode trazer retornos financeiros e estratégicos.
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O retorno financeiro pode ser observado quando se compara empresas 6 que prati-
cam e as que não adotam práticas sustentáveis, ou seja, que valorizam as práticas hu-
manizadas. Tais práticas tendem a comprometer seus colaboradores, trazendo retor-
nos no que diz respeito, por exemplo, à perenidade diante de uma crise. Em uma crise 
uma organização com profissionais engajados às tarefas e não somente à remuneração 
tem maiores chances de sobrevivência.

Essas empresas adquirem vantagens por mobilizar os funcionários de modo que 
a produção seja eficaz – atingindo as metas propostas – e, mais do que isso: eficiente 
– utilizando os recursos da forma mais otimizada possível, em função da orientação 
para o uso sustentável dos recursos físicos e humanos disponíveis. Além disso, quan-
do os colaboradores se sentem como parte importante da organização, envolvem-se 
mais no processo produtivo, sugerem melhorias e, em contrapartida, a diretoria valo-
riza as idéias e limites do indivíduo, induzindo a troca de conhecimento e o aumento 
do capital intelectual da organização. 7 

No Brasil, na década de 90, houve um grande movimento das organizações no sen-
tido de adotar a norma ISO 9000 como padrão para seus sistemas de gestão de qua-
lidade. A partir desta grande aceitação houve a criação de padrões e requisitos para 
diferentes tipos de organizações, como: gestão da Qualidade em Telecomunicações 
(TL 9000), gestão da Qualidade da Indústria Automotiva (TS 16949) ou sistemas de 
gestão específicos como as normas para gestão ambiental (ISO 14001).

O sistema de gestão representa a parte da organização cujo enfoque é alcançar resul-
tados em relação aos objetivos da organização, com a intenção de satisfazer às necessi-
dades, expectativas e requisitos das partes interessadas conforme apropriado. Os obje-
tivos podem ser relacionados ao crescimento, captação de recursos financeiros, lucra-
tividade, qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional (ABNT, 2005: 11).

Entre as características comuns adotadas pelas normas de gestão estão: requisi-
tos para a gestão do sistema, abordagem por processos e utilização do ciclo Plan, 
Do, Check, Act (PDCA). 8 Cada sistema de gestão possui requisitos específicos como: 
qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional (Quadro 1), para atender a 
finalidade à qual é destinado. 

6  A Revista Exame (2011) comparou os resultados das listas “Melhores Empresas para Você Trabalhar” 
e “500 Maiores e Melhores”, da Revista Exame, e mostrou que as empresas em melhor posição competi-
tiva são aquelas que mais valorizam seus funcionários.
7 Segundo Edvinsson apud Wallman (1998), capital intelectual não é somente a capacidade intelectual 
do indivíduo, mas todos os recursos que não possuem existência física, mas, que assim mesmo, represen-
tam valor para a organização, como ativos intangíveis decorrentes da aplicação do conhecimento, entre 
eles, marcas e patentes. 
8 A sigla PDCA vem do inglês (Plan, Do, Check, Act), e significa Planejar, Fazer, Checar E Agir.
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Quadro 1: Requisitos de alguns sistemas de gestão

Sistema Requisitos

ISO 9001
Sistema de Gestão da Qualidade, Responsabilidade da Direção, 

Gestão de Recursos, Realização do Produto e Medição, Análise e Melhoria

ISO 14001
Requisitos Gerais, Política Ambiental, Planejamento, Implementação 

e operação, Verificação e Análise pela administração;

OHSAS 18001
Requisitos Gerais, Política de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO), 

Planejamento, Implementação e Operação, Monitoramento e Análise Crítica.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Um processo pode ser considerado, segundo a ABNT (2008), a atividade ou con-
junto de atividades que utilizam recursos e que são gerenciadas de modo a trans-
formar estes recursos em saídas. Sendo assim, a adoção da abordagem de sistemas 
de processos possibilita controle, combinação e interação entre os vários processos, 
proporcionando um controle contínuo. Todos os sistemas de gestão modernos como: 
ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 se utilizam da abordagem por processos. Se-
gundo Andrade (2003, apud Souza e Mekbekian, 1993), o método PDCA é um valioso 
instrumento de controle e melhoria de processos 9 que depende da organização inte-
grada – com total domínio de suas atividades – para que seja aplicada com sucesso.

Usado regularmente, o método permite a diminuição de erros, pois permite a ve-
rificação constante do processo, autorizando que sejam feitas mudanças realmente 
efetivas quando erros são identificados. Porém, o método PDCA não se restringe 
somente à medidas corretivas para o tratamento de erros, oferecendo outras oportu-
nidades de melhoria como medidas preventivas. A melhoria contínua oferece opor-
tunidades constantes mesmo quando não existem falhas numa determinada etapa do 
processo. Se a organização for capaz de perceber uma maneira que torne o processo 
mais efetivo, melhorias podem ser implantadas, dando início a novos ciclos, que con-
duzem a organização ao caminho da excelência.

É importante notar que o ciclo PDCA ocorre dentro de uma visão macro dos re-
quisitos, e que dentro de cada processo existente devem ocorrer ciclos de PDCA rela-
cionados.

Conclui-se então que o Ciclo PDCA (ou o conceito de Melhoria Contínua) está 
intimamente interligado ao conceito de Aprendizagem e também ao de inovação, 
sendo assim um instrumento facilitador da aplicação de ambos.

9 Sob a ótica do GAIA – Grupo de Apoio a Aprendizagem Organizacional e Inovação, que trabalha 
em prol de uma melhor transferência e difusão do conhecimento através do estudo da aprendizagem 
organizacional e seu impacto nas inovações de uma empresa – a aprendizagem passa também a protago-
nizar esse método, pois só haverá melhoria na medida em que falhas ou perdas de oportunidade forem 
percebidas e, através de um processo de aprendizado, possam ser inovadas e então modificadas.



80 | GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL · VOLUME 2

Para ilustrar o conceito de funcionamento de uma norma de gestão utilizaremos 
a ISO 9001, baseada nos chamados princípios da qualidade (ABNT, 2005). São defi-
nidos nessa norma 8 princípios: 1. Foco no cliente, 2. Liderança, 3. Envolvimento das 
pessoas, 4. Abordagem de processos, 5. Abordagem sistêmica para a gestão, 6. Melho-
ria contínua, 7. Abordagem factual para a tomada de decisão e 8. Benefícios mútuos 
nas relações com os fornecedores (Figura 1, na próxima página).

Além dos princípios da qualidade citados anteriormente, os demais componentes 
do sistema de gestão da Qualidade da ISO 9001 são os requisitos (Sistema de Gestão 
da Qualidade, Responsabilidade da Direção, Gestão de Recursos, Realização do Pro-
duto e Medição, Análise e Melhoria), os processos com a entrada de requisitos que 
são realizados para a satisfação do cliente e os produtos ou serviços como saída e a 
adoção do ciclo PDCA, este modelo está representado na Figura 1.

Quando se utiliza mais de um sistema de gestão na organização, por exemplo, ISO 
9001, em conjunto com a ISO 14001, pode-se dizer que isto constitui um Sistema Inte-
grado de Gestão. Os Sistemas Integrados de Gestão visam unir todas as atividades da 
empresa em uma única plataforma, gerando uma visão integrada da organização. Por 
sua vez, isso facilita a tomada de decisão nos diversos níveis hierárquicos, permitindo 
que os gestores tenham uma “visão do todo”, de maneira a identificar e reconhecer 
oportunidades de melhorias. De acordo com Lepper (2010), os Sistemas Integrados 
de Gestão habilitam as organizações a adotarem um crescente e variado conjunto 

Figura 1: Modelo do Sistema de Gestão ISO 9001:2008

Fonte: ISO 9001 (2008), adaptado pelos autores.
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de normas, e regulamentos que afetam suas operações, ao disponibilizar inúmeras 
funcionalidades baseadas nas melhores práticas de cada segmento empresarial. Por 
exemplo, um programa de conformidade pró-ativa assegura menor desperdício de 
material, mão-de-obra e tempo, maior controle de qualidade, produtividade e valori-
zação profissional, elevada satisfação no trabalho e máxima lucratividade.

→ 3. Fundamentos da aprendizagem e inovação em sistemas gerenciais

Quando se pondera a relação entre aprendizagem e inovação, é necessário considerar 
que as organizações estão inseridas em mercados que mudam rápida e continuamente. 
Para que possam se manter competitivas ao longo do tempo, faz-se necessário que se ini-
ciem mudanças internas em prol do enfrentamento da dinâmica do ambiente externo.

Por essa razão, os sistemas de gestão (independentemente de seu foco: seja em qua-
lidade, meio ambiente ou qualquer outro) devem oferecer mecanismos para que as 
mudanças internas ocorram de modo orgânico, ou seja, de maneira controlada, cons-
tante e integrada. 

Esses mecanismos existem sob várias formas, tais como ações corretivas, ações 
preventivas, análise crítica, entre outros. O relevante na abordagem da aprendizagem 
é que, na essência de todos esses mecanismos, está a busca pela homeostase dinâmi-
ca do sistema organizacional, ou seja, a busca pelo equilíbrio. Tais mecanismos são 
capazes de tornar a empresa mais adaptativa, com flexibilidade diante dos diferentes 
momentos econômicos, trabalhando a aprendizagem de forma sistemática para al-
cançar a melhoria contínua e a inovação, como resultados.

Diante disso, a relação entre inovação e aprendizagem é complementar, pois a ino-
vação só ocorre quando há aprendizagem de algo, sendo o aprendizado, dessa manei-
ra, uma parte essencial do processo inovativo. Antes de ocorrer uma inovação alguém 
passou por um processo de aprendizagem, transformando: i) dados em informação; ii) 
informação em aprendizagem e conhecimento; iii) aprendizagem em inovação.

Entender que a aprendizagem é o caminho para a inovação, e que a inovação é o 
mecanismo capaz de trazer visibilidade, credibilidade 10 – e, conseqüentemente, ren-
dimento financeiro para a empresa, torna a busca por excelência (ou humanização) 
muito mais atrativa, compreendida e difundida como exemplificado anteriormente.

A adoção de sistemas de gestão auxilia nesse processo inovativo, porém, requer 
um acompanhamento constante e avaliação para que o aprendizado de todas as par-
tes envolvidas, sejam elas internas ou externas, seja levado em consideração. Algu-
mas das formas pelas quais a aprendizagem está inserida em sistemas de gestão como 
a ISO 90001, ISO 14001 e OHSAS 18001, estão descritas no Quadro 2.

10 Empresas que investem em melhoria contínua atraem clientes, pois demonstram preocupação em 
servi-los cada vez melhor.
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Quadro 2: Componentes dos Sistemas de Gestão e ocorrência da aprendizagem 

Componentes Como ocorre a aprendizagem

Não conformidade
Quando uma Não Conformidade é detectada os colaboradores são 

informados de que algo errado foi feito. A partir do momento em que 
o indivíduo analisa e toma consciência desse erro ele aprende.

Ação preventiva
Usada para eliminar uma potencial não conformidade. Só é possível ocorrer a ação 

preventiva se anteriormente ocorre um processo de reflexão crítica sobre quais 
ações poderiam prevenir um erro, ou seja, ocorreu um processo de aprendizagem.

Ação corretiva
Ação tomada para corrigir um determinado erro. Quando é aplicada 

uma ação corretiva, os colaboradores da organização refletem e tomam 
consciência do erro. Esse pensar reflexivo gera aprendizado.

Análise crítica pela 
administração

A alta administração deve analisar criticamente e de forma freqüente os 
sistemas de gestão da qualidade e através dessa análise estabelecer planos 
de melhoria. O estabelecimento de planos de melhoria só é possível devido 

ao processo de aprendizagem que ocorre na análise critica dos dados.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nota-se que existe alinhamento entre as oportunidades de desenvolvimento da 
aprendizagem nas normas citadas. Isso é um reflexo da preocupação pela criação e 
revisão de normas, para que elas possam ser compatibilizadas, facilitando assim a 
integração das normas dos vários sistemas de gestão, de modo a permitir a criação de 
Sistemas Integrados de Gestão efetivos.

Bom (2003) aponta que a Análise Crítica pela Administração através da Reflexão 
Estratégica traz várias contribuições para os Sistemas de Gestão. Citando Levine 
(2001) e Garvin (1998) eles relatam algumas características de empresas que demons-
tram real interesse no processo de aprendizado:

■  A organização armazena e aprende; o registro deve ser acessível e utilizado nos 
processos de trabalho e tomadas de decisão, e o aprendizado deve ser utilizado para 
alterar disposições individuais e políticas, além de processos e procedimentos;

■  A organização cultiva uma visão holística, promovendo a participação ampla na 
geração do conhecimento e da mudança, possuindo consciência de que o apren-
dizado organizacional ocorre por meios de processos específicos, fazendo esfor-
ços de melhoria contínua também neste aspecto.

Como podemos observar, a aprendizagem está inserida nos mais diversos contex-
tos, mesmo que essa relação não seja completamente explícita. O que diferencia as 
organizações no que tange a capacidade de inovar é o saber captar oportunidades de 
melhoria nos mais simples processos cotidianos que possam levar a empresa a atingir 
níveis de excelência e sustentabilidade organizacional. 



SISTEMAS DE GESTÃO COMO FERRAMENTAS PARA A APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO | 83

→ 4. O Modelo de Excelência do Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ)

Os modelos de excelência em gestão foram criados para incentivar as organizações a 
tornarem possível a medição dos efeitos da implementação de sistemas de qualidade 
total e, através desta avaliação e diagnóstico, desenvolver um modelo de gestão ade-
quado. O modelo brasileiro de excelência em gestão foi criado em 1992, tendo como 
base o modelo de excelência americano Malcolm Baldridge, um modelo de excelência 
empresarial lançado pelo governo americano em 1986 como resposta à perda de com-
petitividade da indústria americana para novos concorrentes como a indústria japo-
nesa. O modelo Malcom Baldridge visava analisar as organizações para compreender 
as razões da perda de mercado m áreas anteriormente dominadas pelas empresas ame-
ricanas, como a indústria automotiva.

O Premio Nacional da Qualidade (PNQ) é mantido pela Fundação Nacional da 
Qualidade (FNQ), 11 que utiliza o Modelo de Excelência em Gestão (MEG) para a ou-
torga do prêmio. Este modelo inclui uma visão humanizada na busca pela excelência, 
que promove a melhoria da qualidade e aumento da competitividade organizacional 
incentivando o desenvolvimento do capital humano, de modo a estimular o desenvol-
vimento do país, fornecer às organizações um referencial de excelência, oferecer reco-
nhecimento público aos praticantes dos Fundamentos e, por fim, disseminar as boas 
práticas de gestão. De acordo com a FNQ (2006), o MEG possui uma serie de conceitos 
fundamentais e estruturados que apresentam de forma organizada suas concepções 
sobre o que é Excelência em Gestão. 

A Fundação Nacional da Qualidade é assim um centro de difusão de conhecimen-
to que tem como objetivo a disseminação dos Fundamentos da Excelência em Gestão 
por eles elaborados (Quadro 3), para organizações de diversos setores e portes, visan-
do o aumento da competitividade das mesmas, mas também a melhoria da qualidade 
de vida da população brasileira. 

A FNQ desenvolve atividades nas áreas de educação, inovação, mobilização e pre-
miação de iniciativas, de maneira a conduzi-las paralelamente à gestão estratégica e 
operacional das empresas, em prol, inclusive, da troca de conhecimento sobre excelên-
cia entre as organizações filiadas, bem como com todos os interessados. Basicamente, 
o Modelo de Excelência de Gestão 12 é um modelo facilitador da avaliação e orientação 
das organizações, proporcionando a todas elas uma visão sistêmica de sua gestão. Ou 
seja, o MEG pode auxiliar na avaliação, diagnóstico e orientação de qualquer tipo de 
organização, seja ela pública ou privada com ou sem fins lucrativos.

11 Além da FNQ, o Instituto Ethos é outra organização sem fins lucrativos, que tem como missão au-
xiliar as empresas a analisar suas práticas de gerenciamento de negócios, de maneira a torná-los social-
mente responsáveis. 
12  Cursos gratuitos sobre o MEG estão disponíveis em http://www.fnq.org.br/site/458/default.aspx
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Quadro 3: Fundamentos da Excelência e Desenvolvimento da aprendizagem 

Fundamentos da Excelência Desenvolvimento da Aprendizagem

Pensamento Sistêmico

Compreensão da interdependência organizacional, interna e externa, onde não é pos-
sível o resultado individual, ou seja, os colaboradores da empresa trabalham em con-
junto em busca de um resultado coletivo, havendo então uma grande interação entre 
as partes envolvidas, gerando troca de conhecimentos e informações que resultam 
no aprendizado. 

Aprendizado Organizacional
Valorização da busca por conhecimento, que possibilite melhor percepção, reflexão 
e avaliação das situações organizacionais, proporcionando, inclusive, o compartilha-
mento de experiências. 

Cultura e Inovação
Busca por um ambiente que possibilite o aumento e disseminação da criatividade, va-
lorizando novas ideias de maneira a criar um diferencial competitivo para a instituição.

Liderança e Constância 
de Propósitos

Gestão democrática, motivadora, que vise à aplicação da cultura humanizada, pro-
movendo relações interpessoais de qualidade, protegendo os interesses de todas as 
partes envolvidas. Nesse processo de respeito mútuo e troca de experiências ocorre 
o aprendizado. 

Orientação por 
Processos e Informações

Constante análise de desempenho como base para as tomadas de decisões e execução 
de ações, que transforma o “aglomerado” de informações em aprendizado contínuo 
que será usado para aumentar a competitividade e sustentabilidade organizacional. 

Visão de Futuro
Entendimento dos fatores que interferem na organização, interna e externamente, de 
curto e longo prazo. Segundo As “organizações de hoje” são assim o resultado do pla-
nejamento, do aprendizado, da inovação e das estratégias do passado. Assim, a visão 
de futuro deve ser um processo contínuo e incorporado na estratégia da empresa.

Geração de Valor

Conquista de resultados através da valorização da sustentabilidade organizacional. 
O capital intangível, principalmente o capital humano deve ser o foco central, uma 
vez que todo conhecimento adquirido está em nas mentes dos colaboradores, daí a 
necessidade de transformar o conhecimento tácito em explícito, de maneira a gerar 
aumento da competitividade organizacional.

Valorização das Pessoas
Oferecimento de condições de realização profissional e humana em prol do máximo 
desempenho, conquistando o comprometimento dos profissionais e, conseqüente-
mente, desenvolvendo competências e incentivando o aprendizado inovativo. 

Conhecimento sobre 
o Cliente e o Mercado

É imprescindível conhecer o mercado e o cliente para atingir níveis de excelência orga-
nizacional. Esse processo só é possível porque a empresa pesquisa, entende e conhece 
seus clientes e mercado.

Desenvolvimento de Parcerias

Articulação com outras organizações, de maneira a utilizar as melhores competências 
individuais em prol da melhoria de todos os envolvidos. Embora empresas do mesmo 
segmento sejam concorrentes, elas podem criar parcerias que facilitem o desenvol-
vimento das mesmas. A criação de parcerias possibilita a troca de experiências e 
melhores práticas. Nesse processo de trocas de informações ocorre a aprendizagem, 
ou seja, uma empresa aprende com a outra e esse processo de aprendizagem pode 
resulta em processos inovativos que melhoram o desempenho organizacional. 

Responsabilidade Social

Incorporar às estratégias organizacionais os princípios de ética, desenvolvimento sus-
tentável da sociedade, respeito à diversidade e redução das desigualdades sociais, 
criando parcerias com entidades e populações locais, desenvolvendo atividades que 
permitam a interação entre colaboradores e sociedade, ao mesmo tempo em que de-
senvolvem suas competências individuais e grupais. Inclui também adoção de méto-
dos e processos que preservem o meio ambiente sem comprometer a lucratividade e 
competitividade da empresa.

Fonte: Elaborado pelos autores .
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Quadro 4: Relação entre Fundamentos da Excelência e Princípios da ISO 9001

Fundamentos da Excelência Princípios da ISO 9001

Pensamento Sistêmico
O pensamento sistêmico é base fundamental para a implementação de um Sistema de 
Gestão da Qualidade eficiente e eficaz, pois envolve a consideração integrada de elemen-
tos internos e externos.

Aprendizado 
Organizacional

O requisito 5.6 da ISO 9001:2008 trata de análises críticas do Sistema de Gestão da Qua-
lidade pela direção. É uma oportunidade para aplicação do aprendizado organizacional 
por meio de uma prática de gestão destinada à melhoria do sistema.

Cultura de Inovação

Com base em processos de medição, monitoramento e melhoria (item 8 da ISO 9001:2008) 
surgem mudanças significativas no Sistema de Gestão da Qualidade. Requisitos 7.1-Plane-
jamento da realização do produto (desenvolvimento de processos) e 7.3 – Projeto e desen-
volvimento (de produto) devem ser adequados para atender às necessidades de melhoria 
dos produtos e processos da empresa.

Liderança e Constância 
de Propósitos

A identificação de oportunidades por meio de auditorias internas faz com que a empresa 
estabeleça metas cada vez mais desafiadoras, a fim de obter progressivamente resultados 
positivos.

Orientação por 
Processos e Informações

Assegurada nos Requisitos gerais (item 4.1 da NBR ISO 9001:2000), deve ser atendida para 
estabelecer, manter e melhorar o Sistema de Gestão da Qualidade. A NBR ISO 9001:2008 
estabelece processos de medição, monitoramento, análise e melhoria, baseados em deci-
sões relacionadas ao desempenho da empresa. As informações devem estar disponíveis e 
os sistemas de comunicação devem ser disponibilizados para assegurar a gestão adequada 
dos processos.

Geração de Valor

Todo processo da empresa deve agregar valor para a geração de produtos (materiais, ser-
viços e/ou informação). O requisito 4.1 da NBR ISO 9001:2008 descreve o conjunto de 
requisitos que a empresa deve cumprir para identificar e gerenciar os processos que dizem 
respeito à qualidade.

Valorização das Pessoas

O Sistema de Gestão da Qualidade, com base na NBR ISO 9001:2008, estabelece requisi-
tos para que sejam exigidos dos colaboradores educação, treinamento, habilidade e expe-
riência suficientes para conduzir os processos de acordo com as necessidades da empresa 
e com o foco no cliente.

Conhecimento sobre o
Cliente e o Mercado

É requisito da NBR ISO 9001:2008, no item 5.2 que a direção da empresa deva criar con-
dições para aumento da satisfação do cliente.

Desenvolvimento 
de Parcerias

O requisito 7.4.1 da NBR ISO 9001:2008 define requisitos para um processo de aquisição, 
incluindo a seleção, a avaliação e a reavaliação de fornecedores.

Responsabilidade Social

O modelo de gestão da NBR ISO 9001:2000 não possui requisitos específicos para a res-
ponsabilidade social, mas podem ser relacionados a ela os Requisitos 7.2.1 – Determinação 
de requisitos relacionados ao produto item “C” e o Requisito 7.2.2. Análise crítica dos 
requisitos relacionados ao produto.

Fonte: Lacerda, 2011.

Com base nos Fundamentos de Excelência em Gestão e baseada nas práticas das 
melhores empresas consideradas líderes mundiais, a FNQ construiu os Critérios de 
Excelência, orientadores da adoção de modelos sistêmicos de gestão. Esses critérios 
formam o Modelo de Excelência de Gestão, marca registrada da FNQ, que é compos-
to por oito critérios (liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, informações 
e conhecimento, pessoas, processos e resultados), utilizados para a avaliação e que 
são também referência para outras organizações que administram premiações seme-
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lhantes. Assim concebidos, pode-se considerar que os modelos de excelência são mais 
completos que as normas de gestão, justamente por possuírem uma visão holística da 
organização, englobando aspectos como qualidade, aprendizagem e sustentabilidade.

Assim como as normas de gestão apresentadas anteriormente, o MEG também ado-
ta a gestão por processos gerenciais ou de produção, o ciclo PDCA e o foco no cliente, 
conforme apresentado no Quadro 3. 

Pode-se observar que um dos Conceitos Fundamentais da Excelência em Gestão 
é o Aprendizado Organizacional, conceito fundamental porque, em geral, as organi-
zações não nascem excelentes, adquirindo a excelência ao longo do tempo. De acordo 
com a definição da FNQ, o Aprendizado Organizacional trata da “Busca e alcance de 
um novo patamar de conhecimento para a organização por meio da percepção, refle-
xão, avaliação e compartilhamento de experiências.” 

É possível também traçar um paralelo entre os Conceitos Fundamentais da Exce-
lência em Gestão da FNQ e os Princípios da ISO 9001 (Quadro 4). Tanto o aprendi-
zado organizacional quanto a cultura de inovação do PNQ podem ser associados aos 
conceitos de melhoria contínua da ISO 9001. A cultura organizacional e de inovação 
são definidas no PNQ como: “Promoção de um ambiente favorável à criatividade, ex-
perimentação e implementação de novas idéias que possam gerar um diferencial com-
petitivo para a organização”, enquanto Melhoria Continua na ISO 9001 é: ”aumentar 
a probabilidade de melhorar a satisfação dos clientes e de outras partes interessadas. 
Envolvendo ações como analise e avaliação da situação atual para identificação de 
pontos de melhoria, estabelecimento de objetivos, pesquisa e avaliação de soluções, 
implementação e medição seguidas de formalização das alterações. Além disso, os 
resultados devem ser analisados criticamente, sendo uma atividade contínua”

É possível observar que os Fundamentos da Excelência são compatíveis com os 
princípios da ISO 9001 demonstrando que ambos podem ser utilizados em conjunto 
na busca pela melhoria do desempenho organizacional.

→ 5. Conclusão

Aprendizagem e Inovação são dois conceitos complementares, capazes de estabelecer 
uma relação bi-unívoca dentro das organizações, ou seja, de “ganha-ganha” entre os 
colaboradores e a própria organização. À medida que uma instituição fornece ambien-
te agradável capaz de facilitar o aprendizado, recebe em contrapartida o comprometi-
mento dos colaboradores que, por sua vez, podem contribuir com idéias e inovações, 
facilitando o processo de melhoria contínua para a sustentabilidade organizacional.

No contexto de aprendizagem organizacional, Bitencourt (2011) destaca a impor-
tância de compartilhar insights, conhecimentos, crenças e metas para que o coletivo 
prevaleça e a partir daí se crie um elo entre os colaboradores e destes com a organi-
zação, em que a organização aprenda e construa “memória” que servirá para apren-
dizados futuros. Dessa maneira, onde antes havia um conhecimento tratado no nível 
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individual, passa-se a disseminá-lo e incorporá-lo as práticas organizacionais, buscan-
do a excelência.

Para isso, criar um ambiente de trabalho agradável que propicie a aprendizagem é 
essencial; porém, as empresas precisam ter consciência que esforços sistemáticos são 
necessários para que possam acompanhar as mudanças que ocorrem diariamente 
(Albuquerque, 2011). O não acompanhamento dessas mudanças impede a inovação 
e pode ser extremamente prejudicial para o desenvolvimento sustentável organiza-
cional. Esse acompanhamento pode ser incorporado à rotina das empresas através da 
adoção de Sistemas de Gestão e de Modelos de excelência organizacional (em prol da 
melhoria contínua).

Segundo a FNQ, a força propulsora da excelência organizacional está baseada na 
capacidade e comprometimento da alta direção em desenvolver um modelo de gestão 
que possa incentivar, conscientizar e despertar o sentimento comum em todos os co-
laboradores, onde todos internalizem a missão, visão, valores e estratégias da empre-
sa, focando os resultados que podem beneficiar a todos os interessados: organizações, 
colaboradores e sociedade.

Embora não explicitamente, assim como os modelos de excelência, os Sistemas de 
Gestão possuem elementos que podem ser utilizados nesse processo de aprendizado, 
inovação e melhoria contínua, em busca da excelência com foco no Tripé da Susten-
tabilidade, o que pode ser obtido através do atendimento aos requisitos dos sistemas 
de gestão, bem como também através da abordagem de processos e da implementa-
ção de ciclos PDCA de melhoria contínua.

Uma das principais ações que levam as organizações a atingirem a excelência é a 
“visão em longo prazo”. As sementes que são plantadas hoje serão os frutos que serão 
colhidos no futuro. Se esse fruto será bom ou ruim vai depender da capacidade da em-
presa em se adaptar as mudanças incluindo a sua capacidade de criar em seus recursos 
humanos a aptidão para mudanças, ou seja, sua capacidade de gerir recursos internos 
e externos. Isso ocorre através de processos de aprendizagem coletivos, processos esses 
que devem estar incorporados às rotinas das empresas. Para isso, a adoção de sistemas 
de gestão e modelos de excelência são excelentes ferramentas para nortear e sedimen-
tar rotinas de aprendizado contínuo.
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CAPÍTULO 4

A inovação e o design no atual ponto de inflexão  

Fernanda Bocorny Messias 
 

→ Introdução

Após 8000 anos de desenvolvimento de ciência pura na Grécia antiga e de pro-
dução artesanal, o processo de urbanização e a evolução dos processos sociais pas-
saram a demandar produtos em maior escala, bem como novos bens de uso coletivo.

A Revolução Industrial dá início a uma mudança definitiva nas relações humanas, 
com o trabalho e com o modo de produção. E, se nos séculos iniciais, pós Revolução 
Industrial, o trabalho foi para diminuir as necessidades coletivas, a partir do século 
XX passou-se a trabalhar para aumentar as demandas individuais. Para a manuten-
ção da economia de escala e da indústria de bens, no século XX, o design se fortalece 
na sociedade para a promoção do consumo. É quando tem início a presente saturação 
dos estoques de recursos do planeta, incapazes de atender as demandas crescentes.

A sociedade atual vive novamente o desafio de se reinventar em face das deman-
das por um novo modelo social e produtivo, marcado pela escassez de recursos na-
turais e o aumento exorbitante da população das últimas décadas. Estes fatores pro-
vocam Governos, Academia e sociedade em geral para o redesenho de soluções que 
interajam de forma inclusiva e mais sustentável no novo cenário e a refletir sobre o 
que é essencial, a noção de bem-estar e a qualidade de vida. 
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→ Retrospectiva histórica

A Revolução Industrial foi um ponto de inflexão na sociedade, cujas mudanças de-
correntes dela refletem seus efeitos até os dias de hoje. Observar aquele período nos 
remete a uma reflexão sobre os tempos atuais, quando protagonizamos um momento 
como aquele na sociedade, no qual a evolução do modelo de produção e de consumo 
se mostra inadequado aos desafios futuros.

Ao longo dos 8000 anos do modelo de produção artesanal no apogeu grego, a capa-
cidade criativa e a especialização de ofícios – quase sempre de tradição familiar – bem 
como a agricultura, o pastoreio e o comércio em expansão supriram as demandas 
daquela sociedade. Sua exaustão inicia com a intensificação do processo de urbani-
zação, da qual deriva uma sociedade com demandas mais sofisticadas. A necessidade 
de um modelo de produção mais eficiente, tanto para atender as demandas coletivas, 
deflagradas pela vida no meio urbano – transporte, comunicação, iluminação etc. -, 
quanto às individuais – vestuário, alimentação, higiene etc. – se mostrou inevitável. 

→ A mudança no processo produtivo e suas consequências

A necessidade de eficiência produtiva e a conseqüente migração do modelo produtivo 
artesanal para o de produção em escala resultou na fragmentação do conhecimento 
sistêmico da produção. No primeiro, o artesão tinha conhecimento, controle e par-
ticipava de toda a cadeia produtiva. A partir da Revolução Industrial, o trabalhador 
passou a ser empregado em parte dela,  descompromissando-o com o processo ante-
rior e posterior a sua intervenção. 

Marcada por idéias de liberalismo econômico e ênfase no interesse individual, pela 
acumulação de capital, a substituição do trabalho braçal e o surgimento das relações 
de trabalho, a Revolução Industrial dá início a um modo de vida totalmente impen-
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sado anteriormente, mudando para sempre as relações sociais e a escala de produção. 
Surgem novas profissões no novo cenário, dentre as quais a do inventor, que sinte-

tiza a demanda, inova e inventa máquinas, a princípio para melhorar a eficiência na 
produção e substituir a mão-de-obra braçal, dando início a uma era com ênfase no 
desenvolvimento técnico. 

Superado o atendimento das demandas iniciais e coletivas, até o século XIX, a eco-
nomia e a indústria se reinventam para manter-se no século XX, passando a trabalhar 
para o aumento das demandas individuais. É o início da atual crise de escassez nos 
estoques de recursos. 

→ Crise de 1929 e a obsolescência programada

A economia norte-americana atinge novo patamar com o fim da Primeira Guerra 
Mundial (1914–1918). De maior devedor, os Estados Unidos se torna o principal cre-
dor da economia mundial. Expandiu seu parque industrial, passando a reter pratica-
mente um terço de todos os produtos industrializados.

A euforia do “American Way of Life” acabou se refletindo no comportamento do 
mercado de ações daquele país. Cidadãos das mais variadas classes sociais investiam 
grande parte de suas economias no setor de ações, esperando que a economia susten-
tasse patamares de crescimento constantes. Acreditando piamente nos princípios do 
liberalismo clássico, os governantes norte-americanos não enxergavam a necessidade 
de interferir nessa incessante onda especulativa.

O momento de expansão fez com que alguns fabricantes, nos anos 20, se organizas-
sem para diminuir a vida útil dos produtos. Fabricantes de lâmpadas de todo o mundo 
montaram um cartel que definiu e passou a controlar e monitorar os projetos para que 
se cumprisse a quantidade máxima horas de iluminação na vida útil do produto. Foi 
a primeira iniciativa organizada, que pude identificar, de obsolescência programada. 

A capacidade de consumo dos norte-americanos passou a ser superada pela enorme 
quantidade de mercadorias produzidas pelas indústrias. A despeito dessa tendência, 
no entanto, as bolsas de valores insuflavam a especulação financeira sobre empresas 
que só ampliavam suas vendas e mercados. 

A redução das importações de produtos americanos pela Europa, depois de sua re-
cuperação da guerra, foi o alfinete que estourou a bolha especulativa, e famílias ame-
ricanas perderam tudo, de um momento para o outro. O crash da Bolsa de Valores de 
Nova Iorque, em 10 de outubro de 1929, surpreende a todos e, em meio à crise, em 1932, 
Bernard London, um próspero investidor de imóveis, escreveu um tratado – “The New 
Prosperity” – em que sugere a obrigatoriedade da obsolescência programada e a previ-
são de caducidade dos produtos. 

No entanto, foi nos anos 50 que Victor Lebow, economista e analista de vendas norte 
americano, articula a idéia:
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A nossa economia enormemente produtiva exige que façamos do consumo o nosso sis-
tema de vida, que transformemos a compra e uso de bens em rituais, que busquemos 
a nossa satisfação espiritual e do ego no consumo. Nós precisamos que as coisas sejam 
consumidas, queimadas, desgastadas, substituídas e descartadas em um ritmo cada vez 
mais intenso. (Durning, 1991)  

O apelo de Lebow foi atendido pelos americanos e seguido pela maior parte do mundo.  

→ A obsolescência perceptiva e o design

O designer, o inventor do século XX, se torna um seguidor incondicional das idéias de 
Lebow. Além do compromisso com a obsolescência programada, o profissional de dese-
nho industrial cria a obsolescência perceptiva, a sedução pelo consumo crescente. Para 
a primeira, trabalha a caducidade do produto no projeto; para a segunda, se apóia na 
moda e na defasagem tecnológica para seduzir o consumidor por produtos novos, atuais 
e com design arrojado. Quanto mais rápida a sua substituição, melhor para a economia. 
Se não há consumo, a economia não cresce. Um dos principais desenhistas industriais a 
defender essas idéias foi Brooks Stevens, nos anos 50 e 60. 

A vinculação do consumo com o crescimento da economia se perpetua até hoje como 
a mola impulsionadora do desenvolvimento da economia. Esta mola é usada como apelo 
a população e nas políticas publicas pelos governantes para superar a atual crise eco-
nômica mundial, mesmo em face de todos os questionamentos desse modelo, que o 
demonstram insustentável para os dias atuais e desafios futuros.

→ A saturação do modelo e o atual ponto de inflexão produtivo e socioambiental

A insustentabilidade do modelo de produção e consumo adotado – a visão de crescer 
por crescer e não com o objetivo de suprir necessidades – foi denunciado pela primei-
ra vez já em 1972, com a publicação do relatório Os Limites do Crescimento, contratado 
pelo Clube de Roma 1 e elaborado por equipe do MIT. 

O alerta despertou a atenção de pessoas em todo o mundo e deu início ao desen-
volvimento de novas linhas de estudos, as quais passam a investigar a capacidade da 
natureza como fornecedora infinita de recursos e, ao mesmo tempo, sua capacidade de 
absorção de dejetos. A perspectiva de abundância entra em xeque. 

1 Clube de Roma é um grupo de pessoas ilustres que se reunem para debater assuntos relacionados à po-
lítica, economia internacional e, sobretudo, ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Fundado 
em 1968, tornou-se muito conhecido em 1972 com a publicação do relatório Os Limites do Crescimento, 
tratando de problemas cruciais para o futuro desenvolvimento da humanidade, tais como: energia, polui-
ção, saneamento, saúde, ambiente, tecnologia, crescimento populacional dentre outros. Vendeu mais de 
30 milhões de cópias em 30 idiomas, tornando-se o livro sobre ambiente mais vendido da história.
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Em 1987, surge pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável, 2 como uma 
proposta para a manutenção da qualidade de vida, em um planeta limitado de recursos, 
em longo prazo. 

Assim como na época da Revolução Industrial, os sinais de conflito de demandas e 
interesses são de um cenário típico de ponto de inflexão: Os indicadores que hoje são 
referências de desenvolvimento não avaliam os impactos das decisões para a perenida-
de dos processos, tal como as sociedades tradicionais faziam. As mudanças climáticas 
e a escassez de recursos para a produção e o abastecimento clamam por uma economia 
de baixo carbono. A superpopulação e a persistência em desenvolver tecnologia para 
poupar mão-de-obra. Os valores sociais promovem a acumulação, ao invés do bem-
estar. A pouca diferença entre as “parafernálias” da vida cotidiana e a aproximação dos 
países asiáticos como China e Índia dos padrões ocidentais de consumo. As doenças 
psico-neurológicas e a ansiedade urbana decorrentes, principalmente, do pouco con-
tato entre as pessoas. Tais observações evidenciam a necessidade de revisão dos valo-
res estabelecidos e de tomada de decisões, o que já vem ocorrendo. 

→ O emergir de um novo modelo

Por toda a parte, neste momento, há pessoas inovando a vida cotidiana. O efeito glo-
balização insere o indivíduo no contexto da coletividade mundial. As perspectivas de 
futuro e os limites para o crescimento passam a pautar as decisões mundiais. 

Segundo coletânea de informações presentes em Manzini & Vezzoli (2005) os pa-
drões de produção e de consumo vigentes estão sendo questionados e totalmente revis-
tos. A transição já está acontecendo. Estamos diante do paradigma do desenvolvimento 
sustentável.

O Plano B se refere a uma transição, que já está bastante evoluída, da inovação orien-
tada pela ficção científica à inovação inspirada pela ficção social. [...] Por toda a parte 
as pessoas estão lidando de maneiras inovadoras com a vida cotidiana neste exato mo-
mento. [...] o ecologista Paul Hawken estima que mais de um milhão de organizações 
sem fins lucrativos – e 100 milhões de pessoas – já estão trabalhando na preservação 
e restauração da vida na Terra. Este é o maior movimento do planeta (apesar de invi-
sível, no que se refere à mídia não especializada e à política). (Thackara, 2008: 30 e 31)

A leitura da mudança se manifesta em diversas áreas do conhecimento. Os prêmios 
de design, por exemplo, refletem essa tendência com a adoção de critérios de seleção 
sustentáveis dos projetos. As ciências econômicas começam a admitir a dissociação de 

2 “Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem compro-
meter a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.” – Relatório Brundtland ou 
“Nosso Futuro Comum” – 1987, Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento da ONU.
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desenvolvimento e crescimento, bem como passam a reconhecer estudos sobre eco-
desenvolvimento, desenvolvimento sustentável ou crescimento zero. Surgem estudos 
sobre outras métricas de desenvolvimento além do desempenho econômico, as quais 
consideram, dentre outras coisas, que consumir menos impacta em toda a cadeia hu-
mana de qualidade de vida. Menos produção e consumo essencial refletem em menos 
horas de trabalho e mais tempo para o lazer. 3 

Nos próximos decênios, deveremos ser capazes de passar de uma sociedade em que o 
bem estar e a saúde econômica, que hoje são medidos em termos de crescimento da 
produção e do consumo de matéria-prima, para uma sociedade em que seja possível 
viver melhor consumindo (muito) menos e desenvolver a economia reduzindo a pro-
dução de produtos materiais. [...] Aliás, podemos dizer que a transição já começou e 
que se trata de promover a sua gestão procurando minimizar os riscos e aumentar as 
oportunidades.  (Manzini&Vezzoli, 2005: 31)

O Banco Mundial e Organismos Internacionais de fomento, por exemplo, adotam 
o desenvolvimento sustentável como quesito de cooperação e financiamento, aliando 
critérios de eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica. Apenas este fato 
isolado, influencia um grande número de países interessados nesses recursos. O cená-
rio de sustentabilidade futura é inevitável.

→ O papel do design e da inovação em ponto de inflexão produtiva

O mundo é suficientemente grande para 
atender a necessidade de todos, mas sempre 

será pequeno para a ganância de alguns. 
Mahatma Gandhi

O modelo de trabalho com o qual o designer  comprometeu-se no passado e perpetuou 
por décadas – incentivando o “ter”, permanentemente reinventado, como caminho para 

3 Dentre as novas métricas, a mais conhecida e’ a Felicidade Interna Bruta (FIB), um indicador sistêmico 
desenvolvido no Butão, um pequeno país do Himalaia. O conceito nasceu em 1972, elaborado pelo butanês 
Jigme Singya Wang-chuck. Desde então, o reino de Butão, com o apoio do PNUD (Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento), começou a colocar esse conceito em prática e atraiu a atenção do resto 
do mundo com sua nova fórmula para medir o progresso de uma comunidade ou nação. Assim, o cálculo 
da “riqueza” deve considerar outros aspectos além do desenvolvimento econômico, como a conservação 
do meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. FIB é baseado na premissa de que o objetivo principal 
de uma sociedade não deverá ser somente o crescimento econômico, mas a integração do desenvolvimento 
material com o psicológico, o cultural e o espiritual, sempre em harmonia com a Terra. As 9 dimensões 
do FIB são: bem-estar psicológico, saúde, uso equilibrado do tempo, vitalidade comunitária, educação, 
cultura, resiliência ecológica, governança e padrão de vida. (Fonte: www.fecidadeinternabruta.org.br)
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a felicidade –, antevia as “necessidades” do consumidor com “coisas” inventadas para 
seduzir, muitas vezes impensáveis, inovando no uso das tecnologias disponíveis e a fa-
vor da obsolescência precoce. 

As “coisas”, em sua maioria, já não representam demandas, senão futilidades para 
incentivar o consumo. No entanto, a perspectiva inovadora do designer em antecipar 
as necessidades e seduzir com novidades pode ser a saída na busca de soluções que 
precisam ser inventadas.  

O design atua na interação homem-objeto. Está no início da cadeia produtiva – pro-
jeto – e a gestão do design pressupõe conhecer e repensar permanentemente toda ela. 
Na etapa de projeto é que são determinados o volume e a qualidade dos insumos – 
energia, tempo, materiais, durabilidade, reciclagem etc. – e a complexidade dos proces-
sos envolvidos. Pela gestão se torna possível diminuir o impacto ambiental e melhorar 
a produção de forma contínua. Quanto maior o volume da produção, maior a respon-
sabilidade do projeto. 

No coração do Plano B há uma crença de que a ética e a responsabilidade podem fun-
damentar decisões de design sem restringir a inovação social e técnica que todos preci-
samos promover. O design consciente envolve uma determinação de:
– pensar nas conseqüências das ações antes de promovê-las e levar em consideração os 
sistemas naturais, industriais e culturais que constituem o contexto das nossas ações 
como designers;
– pensar em fluxos de materiais e energia em todos os sistemas que projetamos;
– priorizar o ser humano e não tratá-lo como mero “fator” em um contexto mais amplo;
– entregar valor às pessoas e não entregar pessoas aos sistemas;
– tratar o “conteúdo” como algo que se faz, não algo que se vende;
– lidar com a diferença cultural, de local e de tempo como valores positivos, não como 
obstáculos;
– concentrar-se em serviços, não em coisas, e evitar encher o mundo com dispositivos 
sem sentido. (Thackara, 2008: 37 e 38)

Vivemos um momento histórico em que, uma vez que a tecnologia está disponível, 
se torna necessário usá-la para focar na melhor aplicação dos recursos. O desafio é 
determinar processos produtivos e novas formas de relação para alcançar o bem es-
tar, que não o aumento do consumo. 

Um mundo populoso e com recursos limitados exige inteligência de sistema – me-
nos coisas e mais pessoas. O “ter coisas” é substituído pelo conforto de “ter acesso”. 
Não se deseja abrir mão das conquistas tecnológicas e sociais alcançadas, senão enfa-
tizar o bem-estar, democratizando o acesso qualitativo aos bens e serviços disponíveis, 
tais como o transporte de qualidade, comunicação eficiente, acesso à educação e cul-
tura. Projetos inteligentes para um consumo inteligente.
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Não estou sugerindo que a sustentabilidade e a tecnologia sejam mutuamente exclu-
sivas. Uma valorização e respeito pelo que as pessoas podem fazer, e que a tecnolo-
gia não pode, não excluem a necessidade de plataformas tecnológicas e ferramentas. 
(Thackara, 2008:  35)

Na medida em que a sociedade aprimora o conceito de uso das “coisas”, aumenta a 
sofisticação da interatividade entre os sistemas e serviços. Na nova economia do com-
portamento, o designer deve antever as oportunidades de novas soluções – produtos, 
serviços e negócios sustentáveis –, otimizar demandas até então individualizadas na 
sociedade como possíveis por uma comunidade. A noção do coletivo em um mundo 
globalizado é uma oportunidade de as empresas e os designers inventarem soluções, 
em sintonia com o mercado emergente de consumo responsável, mais simples, porém, 
mais exigente do ponto de vista ambiental, social e planetário. 

Dos proprietários de fábricas do século XIX aos empreendedores das ponto.coms do 
século XX, os empresários têm buscado maneiras de remover as pessoas da produção, 
utilizando a tecnologia e a automação. Muitas organizações continuarão nesse cami-
nho, mas elas estão obsoletas. (Thackara, 2008:  16)

John Thackara (2008) defende que a inovação é o que permeia esse processo nas 
empresas e na sociedade. Os desafios e as oportunidades para inovar estão em toda a 
parte: na adequação dos atuais sistemas, no acesso e disseminação da informação ade-
quada e nos conhecimentos, hábitos e valores – culturais ou construídos – das popu-
lações. Trata-se de um mercado crescente de consumidores cada vez mais conscientes, 
um movimento muito maior do que a mídia divulga ou que os Estados e os sistemas 
produtivos conseguem perceber.

Em um mundo com menos coisas e mais pessoas, ainda precisamos de sistemas, pla-
taformas e serviços que permitam que as pessoas interajam de maneira mais eficaz 
e prazerosa. Essas plataformas e infra-estrutura demandarão alguma tecnologia e 
muito design. (Thackara, 2008: 19)

A discussão do que é sustentável ainda é inicial e questiona os modelos e conceitos 
estabelecidos e não apenas a revisão de processos existentes. Que qualidade de vida 
lhe dá o melhor carro, com toda a tecnologia, se é incapaz de lhe garantir tempo no 
trânsito, segurança e estacionamento? Com cada vez menos espaços nas residências, 
de que vale ter aparelhos com o uso mínimo ao longo da sua vida útil? 
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[...] A sustentabilidade ambiental 4 é um objetivo a ser atingido e não, como hoje muitas 
vezes é entendida, uma direção a ser seguida. [...] na verdade, nem tudo que apresentar 
algumas melhorias em temas ambientais pode ser considerado realmente sustentável. 
(Manzini & Vezzoli, 2005:  28)

Podemos considerar sustentáveis somente aqueles sistemas produtivos e de consumo cujo 
emprego de recursos ambientais por unidade de serviço prestado seja, pelo menos, 90% 
inferior ao atualmente aplicado nas sociedades industrialmente mais avançadas. (Man-
zini & Vezzoli, 2005:  30 apud Jansen, 1993; Schmidt-Bleek, 1993; WBCSD, 5 1993 e 1995)

Sustentabilidade é o resultado de processos inteligentes. Trata-se de um conceito in-
ovador no qual “o sistema de produção e de consumo das sociedades industriais con-
temporâneas está distante” (Manzini&Vezzoli, 2005: 29). Pesquisadores e sociedade de-
vem discutir e se apropriar desse conceito, avaliar suas atividades e desenvolver propos-
tas cada vez mais sustentáveis, habilitando-se para a aplicação dos recursos disponíveis 
para a ciência, tecnologia e inovação no redesenho de seus sistemas e processos. 

Não podemos impedir a tecnologia, e não há razão para isso. Ela é útil. Mas podemos 
mudar o direcionamento da inovação e insistir que as pessoas vêm antes da tecnolo-
gia. [...] A população do planeta dobrou na minha geração [...] e, no entanto, insistimos 
na busca de equipamentos e serviços para “poupar mão-de-obra” – utilizando tecno-
logia como o meio. (Thackara, 2008:  16-17)

A inovação intrínseca ao desenvolvimento sustentável é ciência e é tecnologia, não 
vem dissociada. Há a necessidade de integrar o indivíduo, sua percepção de bem estar, 
sua vida na sociedade, o emprego adequado de mão-de-obra e como essas variáveis se 
relacionam. Rever conceitos e padrões, ao invés de maquiar os existentes para um mer-
cado ainda pouco esclarecido, pode ser o diferencial para a longevidade empresarial.  

No cenário dessas duas visões, o design aparece como uma ferramenta de inovação 
fundamental para a transição da sociedade sustentável, bem como na reformulação 
dos modelos tradicionais de produção, consumo e expectativas de bem estar. “O foco 
do design é em grande parte em serviços e sistemas, não em coisas” (Thackara, 2008).

4 O termo utilizado pela tradução brasileira foi sustentabilidade ambiental, mas as notas de rodapé da 
publicação levam a crer que os autores se referiam ao conceito de desenvolvimento sustentável, trazido 
ao debate internacional pelo documento da World Commission for Environment and Development (Co-
missão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento).
5 Word Business Council for Sustainable Development. Argumentos disponíveis na relação final Eco-
efficient Leardship, do working group on ecoefficiency de 1996.
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A eficiência radical de recursos significa que os produtos – as coisas – são meios para 
um fim e não fins em si mesmos. [...] um foco em “sistemas de produto-serviço” de 
ciclo fechado que satisfazem às necessidades em todos os aspectos da vida cotidiana: 
lavar roupas no topo dos prédios residenciais, cuidar de crianças, cozinhas e jardins 
coletivos, oficinas comunais para atividades de manutenção, compartilhamento de 
ferramentas e equipamentos, redes sociais e clubes para cuidar da saúde e prevenir 
doenças. (Thackara, 2008: 35)

→ Uma política de design para o brasil

Os objetivos do modelo produtivo iniciado na Revolução Industrial foram alcançados, 
tecnologicamente, no inicio do século passado. A exaustão do modelo se deu a partir 
do uso da inovação e da tecnologia para a expansão do consumo individual. 

Vivemos outro momento de perspectiva histórica. Temas como meio ambiente, 
saúde e segurança são discussões que envolvem todos os países. A visão sistêmica de 
coletividade se amplia a cada dia.

Se o momento é agora, o lugar é aqui. Temos a oportunidade de aprender com os er-
ros daqueles que, no passado, focaram os interesses individuais e com isso acumularam 
riquezas, mas também esgotaram suas fontes de recursos e expandiram a exploração 
para além de suas fronteiras, nas Colônias. Nosso horizonte não contempla colônias 
em terras distantes e a maioria de nossa população ainda carece de benefícios básicos 
de acesso, ainda que parte dela se equipare aos padrões de acumulação de riquezas so-
nhados pelo “American Way of Life”.

Fato interessante é que a grande massa de excluídos na população é uma realidade 
social que se repete em outros países do hemisfério sul, nos BRICs (Brasil, Rússia, 
Índia e China), em países menos equitativos do hemisfério norte e, em função da crise 
economia atual, em expansão nos países mais ricos. Trata-se da maior fatia popula-
cional do mundo, ocidental e oriental, ainda ignorada pelo design e posta em segundo 
plano pela maioria dos sistemas produtivos. Apenas recentemente passou a ser consi-
derada na elaboração das políticas públicas no Brasil.

Historicamente, o design no País referenciou os países com tradição no setor. Os pa-
drões de desenvolvimento do hemisfério norte – primeiro a Europa e depois os Estados 
Unidos – influenciaram o desenvolvimento industrial e tecnológico brasileiro, mesmo 
durante a reserva de mercado. Esses padrões, no entanto, se mostraram insustentáveis 
com o passar dos anos. 

Nenhum outro país concentra tantas condições favoráveis como o Brasil para esta 
transição: 

■  Disponibilidade de terras contínuas
■  Parque industrial diversificado; 



A INOVAÇÃO E O DESIGN NO ATUAL PONTO DE INFLEXÃO | 101

■  Política de desenvolvimento regional focada em pólos de desenvolvimento; 
■  Biodiversidade; 
■  Grande potencial de inovação e incremento tecnológico – conseqüência da pro-

teção de mercado até os anos 90 – e  fontes de financiamento para P&D&I com 
a inovação como tema central (design e sustentabilidade, conceitos inovadores); 

■  Criatividade; 
■  Grau de investimento – credibilidade e porta de entrada de investimentos para a 

América Latina; 
■  Diversidades sociais e econômicas no território e milhões de pessoas com dife-

rentes graus de formação para o mercado de trabalho.  

Apesar do estilo criativo do brasileiro ser reconhecido e admirado em todo o mun-
do, é a primeira vez que o país desenvolve políticas públicas para a Economia Criativa 
(Ministério da Cultura). A economia do comportamento – que considera a qualidade de 
vida – pode ser mais facilmente desenvolvida em países que trazem no seu DNA a ale-
gria e que não se comprometeram em suas raízes com os valores em xeque na atualidade. 

Um obstáculo na nossa jornada para um mundo com menos coisas e mais pessoas é 
um dilema referente à inovação. Muitas pessoas presumem que ser inovador significa 
“acrescentar mais tecnologia” – mesmo quando, ao fazer isso, a qualidade de vida é 
por vezes reduzida. (Thackara, 2008: 35) 

A transição já começou – da inovação orientada pela ficção científica à inovação ins-
pirada pela ficção social. O desafio é promover sua gestão minimizando riscos e aumen-
tando oportunidades. O designer reúne as condições para ser o agente a auxiliar na tran-
sição para um mundo com menos coisas e mais pessoas. Migrar de autores individuais 
para facilitadores da mudança de grandes grupos de pessoas. Beneficiar muitos ao invés 
de privilegiar alguns.

A ética e a responsabilidade podem fundamentar as decisões de design sem restringir 
a inovação social e técnica necessárias. Valendo-se da capacidade de reinventar, o de
signer pode identificar as demandas até então não compreendidas como necessárias ou 
possíveis por uma comunidade. Repensar a forma como utilizamos o tempo e o espaço. 
Concentrar-se mais em serviços, menos em coisas, e evitar encher o mundo com dispo-
sitivos sem sentido. Projetar novos serviços e sistemas radicalmente menos prejudiciais 
ao ambiente e mais socialmente responsáveis do que os hoje disponíveis.

Um importante aspecto da sustentabilidade é a eficiência dos recursos. Na economia 
mais leve que nos aguarda, compartilharemos de todos os recursos – como energia, 
matéria, tempo, habilidades, software, espaço ou alimento. Utilizaremos os sistemas 
sociais para isso – e algumas vezes utilizaremos comunicação em rede. O impacto po-
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tencial mais importante da comunicação sem fio, por exemplo, será nas ecologias de 
recursos nas cidades. [...] O princípio de “usar, não ter” é aplicável a todos os tipos de 
hardware: construções, estradas, veículos, escritórios – e, acima de tudo, pessoas. Não 
precisamos ter um objeto que seja pesado e fixo – basta saber como e onde encontrá-lo. 
(Thackara, 2008: 32 e 33)

Para fazer diferente, é preciso perceber diferente. “Eliminar o óbvio e acrescentar o 
significativo”. 6  Reintegrar, voltando a conhecer, participar e a considerar toda a cadeia 
produtiva.

Pequenas ações de design podem ter grande efeito na natureza ou na sociedade; 
estima-se que 80% dos impactos ambientais nos produtos, serviços e infra-estrutura 
são determinados pelo design. A responsabilidade do projeto aumenta na proporção 
do volume a ser produzido.

O design sustentável é aquele durável e mais sustentabilidade, requer menos ener-
gia. É preciso pensar os processos, fluxos e sistemas a partir do homem e da natureza. 
Os desafios e as oportunidades para inovar estão em toda a parte: na adequação dos 
atuais sistemas, no acesso e disseminação da informação adequada e nos conhecimen-
tos, hábitos e valores – culturais ou construídos – das populações.

→ Considerações finais 

Ainda que o Brasil, pela sua trajetória iniciante, tenha condições de formular políticas 
públicas alinhadas com os desafios que se apresentam para a sociedade atual, se trata 
de um grande desafio na mudança de costumes e de um tema planetário.

A sociedade sustentável está em construção com novos referenciais, requisitos de 
integração, sistemas e o profissional de design reúne as condições necessárias para os 
redesenhos cabíveis para as adequações.

É preciso o compromisso de usar a tecnologia a favor do homem e não o contrário. 
Se o homem voltar a ser o centro das decisões a respeito do desenvolvimento, proces-
sos produtivos e de serviços, traremos o olhar dos pensadores globais de volta para a 
escala humana e sua sobrevivência. 

O crescimento do mercado de consumidores com maior compromisso social e am-
biental é uma realidade, inclusive oportuna para a adoção de políticas públicas para o 
desenvolvimento da produção e a longevidade empresarial.

6 Citação de John Maeda, professor de Media Arts & Sciences do MIT, fundador do Simplicity Consor
tium no Laboratório de Mídia do próprio MIT e designer premiado mundialmente. Autor do livro “As 
Leis da Simplicidade”, propõe 10 leis (ou reflexões) da simplicidade: 1. Reduzir; 2. Organizar; 3. Tempo; 4. 
Aprender; 5. Diferenças; 6. Contexto; 7. Emoção; 8. Confiança; 9. Fracasso e 10. A única; e três soluções: 
1. Distanciamento; 2. Abertura e 3. Energia.
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Em vez empregos “verdes”, devemos pensar em política de empregos éticos – com a 
natureza, com os outros homens, com a sociedade e com os ecossistemas. Esse concei-
to pode ser aplicado para qualquer atividade e qualquer nível de formação.

A construção dessa idéia vem associada a uma forte ação de mudança no padrão 
produtivo, de consumo e comportamental. Os instrumentos que viabilizaram a econo-
mia de consumo – propaganda e marketing, obsolescência programada e perceptiva e 
o crédito – são os focos principais de revisão para a nova economia. 
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CAPÍTULO 5

Integrando o Ecodesign ao desenvolvimento de produtos  

Américo Guelere Filho
Aldo Roberto Ometto

 

→ 1. Contexto histórico e definições 

Van Weenen (1995) afirma que as abordagens de gestão ambiental voltadas aos pro-
cessos produtivos têm preferência sobre aquelas de caráter reativo (“fim de tubo”). Des-
tacando ainda que, gradualmente, tem sido aceito que as abordagens orientadas ao ciclo 
de vida dos produtos são ainda mais atrativas do que aquelas orientadas ao processo. 

Assim, na evolução das abordagens de gestão ambiental em empresas, supera-se a 
visão focada no processo produtivo, no tratamento e disposição final de seus dejetos 
(resíduos sólidos, emissões gasosas e efluentes líquidos) e passa-se a adotar uma visão 
holística de todos os impactos ambientais causados ao longo das fases do ciclo de vida 
de um produto (Guelere Filho; Pigosso, 2008). 

Estima-se que entre 60 a 80% de todos os impactos causados ao longo de todas as 
fases da vida de um produto são determinados nas fases iniciais de seu projeto (Gra-
edel; Allenby, 1995). 

Além dos aspectos ambientais, também os financeiros são amplamente definidos 
durante as fases iniciais do processo de desenvolvimento de produto, onde se estima 
que 85% do custo final do produto seja determinado (Fabrycky, 1987 apud Sroufe et 
al., 2000). 

A partir dessas constatações, inúmeras idéias para auxiliar empresas na adoção de 
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abordagens de gestão ambiental, segundo a perspectiva da integração dos aspectos am-
bientais no processo de desenvolvimento de produto, têm sido desenvolvidas, principal-
mente através da abordagem denominada ecodesign (Maxwell; Van Der Vorst, 2003).

O ecodesign apregoa que os impactos ambientais observados ao longo do ciclo de 
vida dos produtos sejam considerados de forma sistemática durante as fases iniciais do 
Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP). Com o objetivo final de reduzir os 
impactos ambientais causados pelos produtos, o ecodesign implica na introdução de 
requisitos de desempenho ambiental ao PDP, o que não deve comprometer critérios 
essenciais ao sucesso comercial do produto, tais como desempenho, funcionalidade, se-
gurança, estética, qualidade, tempo de desenvolvimento (time to market) e custo. Dessa 
forma, o ecodesign visa conciliar ganhos econômicos com ambientais (ecoeficiência), 
podendo ser encarado tanto como uma abordagem de PDP que se alinha ao conceito 
do desenvolvimento sustentável como uma estratégia proativa de gestão ambiental de 
empresas (a qual volta suas ações às causas da geração dos impactos ambientais em 
detrimento à mitigação de suas conseqüências) que integra as funções gestão ambiental 
e desenvolvimento de produtos (Hauschild; Jeswiet; Alting; 2005; Brezet; Van Hemel, 
1997; Byggeth; Hochschorner, 2006; Guelere Filho; Pigosso, 2008; Luttropp; Lagerstedt; 
2006; Maxwell; Van Der Vorst, 2003; Van Weenen, 1995). 

Em complemento, o ecodesign integra as questões ambientais ao PDP relacionando 
o que é tecnicamente possível com o que é ecologicamente necessário e socialmen-
te aceitável, face à percepção crescente das necessidades de salvaguardar o ambiente 
num contexto de desenvolvimento sustentável (Johansson, 2002; Van Weenen, 1995).

A terminologia para o conceito mudou durante as últimas décadas. O termo origi-
nal, green design, foi substituído por design ecológico, design ambientalmente sensi-
tivo ou ecodesign (Brezet; Van Hemel, 1997), design para o ambiente (design for (the) 
environment) (Ehrenfeld; Hoffman, 1993) e design ambientalmente responsável (Der-
mody; Hanmer-Lloyd, 1995). 

É interessante notar que o uso das terminologias varia de continente para conti-
nente. Enquanto o termo “design for (the) environment” é mais utilizado nos Estados 
Unidos da América, o termo ecodesign é mais adotado no continente Europeu (Bau-
mann; Boons; Bragd, 2002).

São sinônimos de Ecodesign: Design for environment; Environmental product de
sign, Green design; Sustainable design; Environmental conscious design; Life cycle de
sign; Clean design (Jeswiet; Hauschild, 2005).

→ 2. Ferramentas de ecodesign  

A única definição de ferramenta de ecodesign encontrada nessa revisão é aquela dada 
por Baumann, Boons e Bragd (2002): qualquer meio sistemático utilizado para lidar 
com aspectos ambientais durante o processo de desenvolvimento de produto. 
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Com relação a essa definição, pode-se observar que o termo “ferramenta” pode-
ria ser trocado por, por exemplo, “método” sem prejuízo ao significado implícito à 
definição. O mesmo pode ser observado trocando-se “ferramenta” por “estratégia”, 
“checklist”, “guideline” etc. 

O que se pôde inferir é que não existe consenso sobre o que venha a ser um mé-
todo, uma ferramenta, uma checklist, um guideline, regras, técnicas, abordagens e 
estratégias de ecodesign. 

No entanto, pôde-se observar que, em comum, buscam contribuir para que os 
aspectos ambientais associados ao ciclo de vida dos produtos sejam considerados du-
rante o processo que os desenvolve, com vistas a reduzir o impacto ambiental causa-
do pelos produtos. A Tabela 1 (na próxima página) mostra a diferentes propostas para 
classificar as ferramentas de Ecodesign existentes

Deve-se notar a enorme gama de ferramentas existentes, sendo que a escolha ade-
quada da (s) ferramenta (s) a ser (em) utilizada (s) deve ser guiada pela estratégia da 
empresa em se tratando da redução de impactos ambientais de seus produtos. Ainda, 
deve ser antecedida de um rigoroso levantamento dos requisitos dos usuários, os quais 
deverão ser treinados nas ferramentas após sua escolha. Por fim, deve considerar o 
uso combinado de ferramentas ao longo do processo de desenvolvimento de produtos.

2.1. Exemplos de ferramentas de Ecodesign

2.1.1. DfE Matrix: Essa matriz levanta questões relacionadas aos impactos ambien-
tais do produto através de 100 questões envolvendo grande gama de tópicos ambien-
tais e de design e fornecem uma análise semi-quantitativa das alternativas de design 
do produto. O resultado é uma pontuação relativa do produto, que pode ser utilizada 
para comparar o produto que está sendo desenvolvido com um outro existente, ou 
ainda, para comparar alternativas de design para um novo produto de acordo com o 
seu impacto ambiental potencial. Os totais para cada fase do ciclo de vida (pré-manu-
fatura, manufatura, embalagem e distribuição, uso e manutenção, fim de vida) e os 
impactos ambientais indicam áreas importantes e áreas para melhorias em termos dos 
atributos ambientais de um produto ao longo de todo o seu ciclo de vida. A pontuação 
total da matriz é uma medida relativa dos atributos do produto e complementa os pa-
râmetros econômicos, de valor do cliente e de manufaturabilidade que também devem 
ser avaliados. Os dados de referência fornecem informações adicionais para responder 
às questões para preenchimento da matriz, que pode ser adaptada de acordo com as 
necessidades dos designers. A Figura 1 (na próxima página) mostra a matriz DfE.

Essa ferramenta é um exemplo do que Bhamra e Lofthouse (2007) denominaram 
de Ferramentas de Avaliação Ambiental. Ela também é conhecida como uma Avalia-
ção do Ciclo de Vida (ACV) simplificada.
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Tabela 1: Classificações de ferramentas encontradas na literatura.

Referência Classificação proposta

Giudice, La Rosa e Risitano (2006) 

Ferramentas que permitem uma completa análise 
ambiental de todo o ciclo de vida dos produtos

Ferramentas que permitem uma ampla avaliação ambiental 
do produto tendo como base informações limitadas de 

naturezas qualitativas e quantitativas

Ferramentas que avaliam o desempenho ambiental do produto 
em relação a aspectos específicos, para os quais métricas e 

indicadores são definidos de forma conveniente

Charter e Tischner (2001)

Ferramentas de análise ambiental de pontos fortes e fracos

Ferramentas para definição de prioridades e seleção dos 
potenciais de melhorias mais importantes

Ferramentas para o provimento de auxílio à geração 
de ideias, design e especificações preliminares

Ferramentas para coordenação com outros critérios importantes

Byggeth e Hochschorner (2006)

Ferramentas para analisar impactos ambientais

Ferramentas para selecionar potenciais 
melhorias ambientais (seleção de alternativas)

Fornecer assistência para a concepção e brainstorming

Avaliar os aspectos ambientais frente 
a outros critérios importantes

Bhamra e Lofthouse (2007)

Ferramentas de avaliação ambiental 
(Environmental Assessment Tools)

Ferramentas estratégicas (Strategic Design Tools)

Ferramentas para a geração de idéias (Idea Generation Tools)

Ferramentas de User Centered Design

Ferramentas para fornecer informações

Baumann, Boons e Bragd (2002)

Frameworks

Checklists and guidelines

Rating and ranking tools

Analytical tools

Software and expert systems

Organising tools

Pigosso (2008)

Prescritiva

Comparativa

Analítica
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2.1.2. As 10 regras de ouro do Ecodesign: Essa ferramenta guia o desenvolvedor 
de produtos quanto às questões gerais a serem consideradas através da sua aplicação 
de acordo com os desafios específicos de um produto particular. Consiste em um 
sumário de diversas linhas guia e manuais utilizados por empresas dos mais diversos 
setores, contendo recomendações de estratégias ambientais. Essa ferramenta pode 
ser utilizada para melhorar o desempenho ambiental do conceito de um produto ou 
para comparar diferentes alternativas de conceitos. Para que possa ser utilizada por 
uma determinada empresa, ela deve ser primeiramente transformada e customizada 
de acordo com as características da empresa e dos seus produtos desenvolvidos. As 
“Dez regras de ouro do ecodesign” são: 

■  Não utilize substâncias tóxicas e, quando necessário, utilize ciclos fechados; 
■  Minimize o consumo de energia e recursos na fase de produção e transporte 

por meio de housekeeping; 
■ Use características estruturais e materiais de alta qualidade para minimizar o 

peso dos produtos desde que não haja interferência na flexibilidade, resistência 
a impactos ou outras prioridades funcionais; 

■  Minimize o consumo de energia e recursos na fase de uso, especialmente para 
produtos com os aspectos ambientais mais significativos nessa fase; 

■  Promova reparos e atualizações, especialmente para produtos dependentes de 
sistemas, como celulares, computadores e CD players; 

■  Promova vida longa, especialmente para produtos com impactos ambientais 
significantes fora da sua fase de uso; 

■  Invista em melhores materiais, tratamentos de superfície ou arranjos estrutu-
rais para proteger o produto de sujeira, corrosão e desgaste, assegurando, dessa 
forma, maior vida útil ao produto; 

■  Organize atualizações, reparos e reciclagem por meio de facilidade de acesso, 
identificação das partes, módulos, pontos de ruptura e manuais; 

Figura 1: 

A matriz DfE
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■  Promova a atualização, reparo e reciclagem por meio do uso de poucos, simples 
e reciclados materiais não misturados e ligas; e 

■  Use a menor quantidade possível de elementos de junção e use parafusos, ade-
sivos, soldas, parafusos de pressão, travas geométricas etc., de acordo com o 
cenário de ciclo de vida.

2.1.3. Avaliação do Ciclo de Vida (ACV): A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma 
técnica para a compilação e a avaliação das entradas, das saídas e dos impactos am-
bientais potenciais de um sistema de produto ao longo de seu ciclo de vida. Entradas e 
saídas são consideradas os fluxos de produto, material ou energia que, respectivamente, 
entram e deixam um processo elementar, ou seja, a menor representação de cada etapa 
do ciclo de vida do produto (ABNT, 2009a). O sistema de produto, formado pelos pro-
cessos elementares do ciclo de vida do produto, pode apresentar uma ou mais funções. 
Os resultados dos aspectos e impactos ambientais do sistema de produto devem estar 
relacionados a essa(s) função(ões). A estrutura metodológica para o desenvolvimento 
desta técnica envolve as seguintes fases, segundo ABNT (2009a) e ABNT (2009b):

1. Definição do objetivo e do escopo – o objetivo e o escopo da ACV devem ser coe-
rentes com a aplicação pretendida e claramente definidos, incluindo as decisões 
que se devem apoiar pela avaliação. Os principais elementos são: o objetivo, a 
função, a unidade funcional, o fluxo de referência, a fronteira do sistema a partir 
do critério de corte, as categorias de impactos e os métodos de avaliação, requi-
sitos e qualidade dos dados, alocação, pressupostos, limitações, tipo de revisão 
crítica quando necessária e do relatório;

2.  Análise do inventário do ciclo de vida (ICV) – envolve a coleta de dados e os 
procedimentos de cálculo para quantificar as entradas e as saídas pertinentes 
do sistema de produto. Isso requer a identificação e a quantificação dos dados 
de uso de recursos e de liberações no ar, na água e no solo, associados com o 
sistema. Podem ser feitas interpretações de tais dados, dependendo dos objeti-
vos e do escopo do ACV. Os dados constituem a base para a próxima etapa: a 
avaliação do impacto do ciclo de vida;

3.  Avaliação do impacto do ciclo de vida (AICV) – esta fase é dirigida à avaliação 
da significância de potenciais impactos ambientais, partindo dos resultados da 
análise do inventário. O nível de detalhe, a escolha dos impactos avaliados e os 
métodos dependem do objetivo e do escopo do estudo. As etapas obrigatórias 
da avaliação de impacto do ciclo de vida são: seleção das categorias de impac-
tos, classificação dos aspectos nos impactos, de acordo com sua importância e 
caracterização pela valoração do aspecto, de acordo com sua magnitude em re-
lação ao impacto. Como elementos opcionais há a normalização, agrupamento, 
ponderação e análise da qualidade dos dados. 
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4.  Interpretação – nesta fase os resultados das etapas da análise de inventário e 
da avaliação de impacto são combinados com o objetivo e escopo, de forma 
consistente, visando a alcançar conclusões e recomendações. As limitações do 
estudo são, também, indicadas nesta fase, de forma transparente. Há, ainda, a 
elaboração do relatório e a análise crítica realizada por especialistas externos, 
quando necessária.

Há diversos métodos para a realização da AICV, com abordagens que avaliam 
até um determinado efeito do aspecto ambiental, conhecida como midpoint e outra 
que avaliam até a conseqüência final do impacto ambiental. Outra possibilidade é o 
método apresentar uma abordagem combinada, com possibilidades das duas abor-
dagens anteriores. Alguns métodos e suas respectivas abordagens, país de origem e 
ano são ilustrados na Tabela 2. Alguns softwares que são utilizados para auxiliar a 
realização da ACV são o GaBi, Simapro, Umberto e Emis.

Tabela 2: Métodos para a realização da AICV

Método Abordagem País e ano de origem

EDIP midpoint Dinamarca – 97 / 03

CML midpoint Holanda – 92 / 00

Eco-indicator endpoint Holanda – 95 / 99

EPS endpoint Suécia – 93 / 00

TRACI midpoint EUA – 03

LUCAS midpoint Canadá – 05

IMPACT combinada Suíça – 02

LIME combinada Japão – 03

2.1.4. LiDS (Lifetime Design Strategies) – Wheel: Oferece uma visão geral do po-
tencial de melhorias ambientais de um produto ao designer. Oito estratégias ambientais 
de melhoria são utilizadas nessa ferramenta: seleção de materiais com baixo impacto 
ambiental, redução do uso de materiais, otimização das técnicas de produção, otimiza-
ção dos sistemas de distribuição, redução do impacto durante o uso, otimização da vida 
útil, otimização do sistema de gestão do fim de vida do produto e um novo conceito 
de desenvolvimento. Os critérios são ponderados qualitativamente utilizando-se sinais 
de “menos” e “mais” e não é oferecido suporte para priorizar um critério específico 
em relação a outro. Essa ferramenta é um exemplo do que Bhamra e Lofthouse (2007) 
denominaram de Strategig Design Tool. A Figura 2 mostra a LiDS Wheel.
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Figura 2: LiDs Wheel e suas 8 estratégias ambientais

→ 3. Integração do Ecodesign o Processo de Desenvolvimento de Produtos

3.1. Fatores de sucesso na integração do Ecodesign ao PDP

Segundo Boks (2005), o mais extenso panorama dos fatores de sucesso para a inte-
gração do ecodesign ao desenvolvimento do produto foi provavelmente elaborado 
por Johansson (2002). 

Tendo como base o trabalho de diversos autores, Johansson (2002) fez um levan-
tamento bibliográfico de fatores apontados como de sucesso na integração do ecode-
sign ao PDP. 

Segundo esse autor, os fatores apresentados na literatura encontram-se fragmen-
tados e, por isso, não permitem chegar a uma visão conclusiva, sendo o objetivo de 
seu trabalho identificar e estruturar esses fatores com o intuito de aumentar o enten-
dimento sobre como integrar ecodesign ao desenvolvimento de produtos. 

Na síntese de seu trabalho, ele apresenta o que considera serem os vinte fatores 
de sucesso essenciais à integração do ecodesign ao processo de desenvolvimento de 
produtos, os quais são divididos em seis áreas de interesse, a saber: Gestão; Relação 
com consumidores; Relação com fornecedores; Processo de desenvolvimento; Com-
petência e Motivação. A Tabela 3 reúne esses fatores de sucesso

Após a comparação desses fatores com aqueles apontados por Brown e Eisenhardt 
(1995), como sendo itens de sucesso para o desenvolvimento de produtos, concluiu-se 
que os fatores de sucesso para a integração do ecodesign ao PDP são, em sua grande 
maioria, os mesmos do PDP como um todo. Dessa forma, empresas que gerenciam 
bem o seu processo de desenvolvimento de produtos têm maiores chances de serem 
bem sucedidas na integração do ecodesign. 

Por fim, os fatores de sucesso específicos para a integração do ecodesign estão 
relacionados à competência e motivação. Nesse sentido, os profissionais (principal-
mente da alta gerência) precisam ser conscientizados da relação entre a operação da 
empresa e os impactos ambientais associados, bem como da ligação desses elementos 
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Tabela 3: Fatores de sucesso para a integração 
do ecodesign ao desenvolvimento de produtos

Área de interesse Fatores de sucesso

Gestão

Existe o comprometimento e apoio necessários (inclusive para garantir os 
recursos demandados) para conduzir as atividades relacionadas ao ecodesign.

Objetivos e metas ambientais são claramente definidos, tanto para a empresa 
como um todo como para os projetos de desenvolvimento em específico.

O ecodesign é considerado como uma business issue 
(impactos ambientais são ponderados com aspectos comerciais).

A dimensão estratégica é considerada, e não somente a dimensão operacional 
do projeto do produto, ou seja, as questões ambientais são consideradas desde 

o início do processo de desenvolvimento (fase de pré-desenvolvimento).

Como o impacto ambiental varia em função da tecnologia, aspectos ambientais 
são levados em consideração na definição da estratégia tecnológica a ser adotada.

Relação com consumidores

Forte foco no consumidor é adotado, pois essa é a melhor forma 
em longo prazo de incorporar aspectos ambientais ao PDP.

As empresas “treinam” seus consumidores em relação ao i
mpacto ambiental causado por seus produtos.

Relação com fornecedores Adotar uma sólida e próxima relação com os fornecedores

Processo de desenvolvimento

As questões ambientais são consideradas desde o planejamento que antecede 
o início do processo de desenvolvimento em si (pré-desenvolvimento).

As questões ambientais são integradas ao processo convencional 
de desenvolvimento de produtos (processo padrão).

Checkpoints, reviews e milestones ambientais são introduzidos ao PDP.

A empresa utiliza princípios de projeto, regras e 
padrões ambientais específicos para sua atividade.

O ecodesign é executado por times multifuncionais.

Ferramentas de ecodesign são utilizadas.

Competência

O pessoal envolvido com o desenvolvimento de produto 
recebe educação e treinamento na área ambiental.

Um especialista da área ambiental dá suporte às 
atividades de desenvolvimento de produtos.

São utilizados exemplos de boas soluções de projeto visando o Ecodesign

Motivação

Uma nova mentalidade enfatizando a importância de se considerar os impactos 
ambientais relacionados às atividades da empresa é desenvolvida.

Presença de um Environmental Champion.

Os indivíduos são encorajados a tomar parte da integração 
do ecodesign ao desenvolvimento de produtos.
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com a sobrevivência da empresa em um cenário de fortalecimento do conceito do 
desenvolvimento sustentável. De forma mais específica, os profissionais diretamente 
envolvidos com o desenvolvimento de produtos têm que ser treinados tanto no con-
ceito como nos métodos e ferramentas de ecodesign (Johansson, 2002).

3.2. Ecodesign e o prédesenvolvimento

Os fatores de sucesso apontados por Johansson (2002) como pertencendo à área de 
gestão destacam a necessidade de se considerar o ecodesign nas atividades iniciais 
do PDP, as quais antecedem o início do projeto do produto, ou seja, nas atividades 
empreendidas antes da definição das especificações do produto (Bhamra et al., 1999).

Dessa forma, o ecodesign deve ser considerado durante a fase conhecida como 
pré-desenvolvimento, devendo ser tratado como uma questão estratégica (Johans-
son, 2002) e, de tal forma, que as considerações ambientais se tornem mais um aspec-
to (importante) da análise do negócio da empresa (Charter; Tischner, 2001).

Assim, questões relacionadas às oportunidades/necessidades de mercado relacio-
nadas aos produtos ecoeficientes devem ser incorporadas ao planejamento estratégi-
co de produtos (Ritzén, 2000; Charter; Tischner, 2001). 

Em termos de tecnologia, Riitahuhta et al. (1994) argumentam que as questões am-
bientais deveriam ser inclusas já durante a definição da estratégia tecnológica a ser 
adotada pela empresa.

Essa abordagem usualmente não ocorre na maioria das empresas, as quais tende a ver 
o ecodesign apenas em sua perspectiva operacional, de projeto de produto, e usualmente 
associada a alguma regulação (Charter; Tischner, 2001; Ritzén, 2000; Simon et al. 2000).

Dessa forma, deve-se considerar o ecodesign dentro de uma perspectiva mais es-
tratégica, o que envolve, dentre outros, a definição de como os produtos ecoeficientes 
serão introduzidos ao PDP.

3.3. Integrando o ecodesign ao PDP

Tingström e Karlsson (2006) argumentam que existem duas formas de incorporar a 
sustentabilidade no desenvolvimento dos produtos: por meio da diversificação de pro-
dutos ou promovendo mudanças no processo de desenvolvimento padrão da empresa. 

Na primeira forma (diversificação de produtos), uma empresa desenvolve um pro-
duto ou uma linha de produtos com menores impactos ambientais, os quais são for-
necidos juntamente com produtos convencionais e direcionados a consumidores com 
maior consciência ambiental (Tingström; Karlsson, 2006). São exemplos de aborda-
gens focadas no desenvolvimento de uma linha de produtos o Green Product Portfolio 
da Philips e o Green Spirit Product Range da Electrolux . 

Um exemplo de abordagem focada no desenvolvimento de um único produto é o 
computador de mesa lançado pela americana DELL, conhecido como Studio Hybrid . 
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Na segunda, a empresa promove alterações generalizadas no processo por meio do 
qual desenvolve seus produtos de tal sorte que todos os produtos passam a ser ecoefi-
cientes (Tingström; Karlsson, 2006).

Embora esses autores falem em sustentabilidade, abordam somente os aspectos 
ambientais. Assim, pode-se concluir que as formas de se introduzir sustentabilidade 
ao PDP proposta por esses autores são, em verdade, propostas para a introdução do 
ecodesign ao PDP.

Essas propostas podem ser encaradas como a forma em que uma empresa se ini-
ciará junto ao tema do ecodesign e serão adotadas como referência neste trabalho.

A seguir, será abordada a importância da definição de objetivos e metas ambien-
tais a serem atingidos pelos produtos ecoeficientes. 

Em complemento, serão dados exemplos de como algumas empresas equaciona-
ram esses elementos do ecodesign.

3.4. Definindo objetivos e metas ambientais

Para Johansson (2002), a definição de objetivos e metas ambientais ainda na fase de 
pré-desenvolvimento é primordial para o sucesso da introdução do ecodesign ao PDP. 

De forma mais assertiva, Karlsson e Luttropp (2006) afirmam ser essa definição 
mais importante até do que a escolha dos métodos e ferramentas de ecodesign a serem 
utilizados nas atividades posteriores, posto que a escolha de tais métodos e ferramen-
tas depende fundamentalmente dos objetivos e metas a serem atingidos. 

Assim, a clara definição de objetivos e metas ambientais para os produtos ecoefi-
cientes apresenta-se como um pré-requisito para que o ecodesign seja introduzido com 
sucesso ao PDP das empresas, orientando, inclusive, a escolhas de métodos e ferramen-
tas mais adequados. 

Deve-se observar ainda que a definição de objetivos e metas ambientais deve estar 
alinhada à forma como a empresa se iniciará junto ao tema do ecodesign. 

No exemplo do Green Spirit Product Range da Electrolux, mencionado acima, os 
objetivos ambientais são a redução do consumo de água, energia, detergente e emis-
são de CO2. 

Outro exemplo de objetivos ambientais é o que a Royal Philips denomina de Green 
Focal Areas: 

■  Redução do consumo de energia durante      
o uso do produto (eficiência energética);

■  Redução de embalagens, eliminação de materiais     
tóxicos utilizados em sua composição; 

■  Redução do peso dos produtos; 
■  Aumento da reciclabilidade do produto; 
■  Definição de estratégias de disposição adequada; 
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■  Aumento da vida útil do produto. 
■  Essas são as áreas em que os produtos do Green Product     

Portfolio da Philips buscam melhorias ambientais. 

Para a Hewlett-Packard são prioridades de seu programa de Design for Environ-
ment (DfE): 

■  Eficiência energética: reduzir a energia      
necessária para fabricar e utilizar o produto;

■  Inovação em materiais: reduzir a quantidade de materiais    
utilizados nos produtos e desenvolver materiais que causem    
menos impacto ambiental e maior valor ao fim da vida útil do produto;

■  Projeto para reciclagem: projetar equipamentos mais     
fáceis de serem atualizados (upgrade) e/ou reciclados.

Objetivos ambientais são qualitativos e devem, no entanto, estar associados tam-
bém a metas quantitativas. 

Como exemplo, cita-se alguns dos objetivos e metas constantes do programa Eco-
vision, da Philips:

■  Aumentar a eficiência energética média dos produtos     
em 50% até 2015 em comparação com a média de 2009;

■  Dobrar a quantidade de material reciclado empregado     
nos produtos bem como a quantidade de produtos coletados    
e reciclados globalmente até 2015 em comparação com 2009. 

A seguir serão apresentadas algumas propostas para integração do ecodesign ao 
PDP encontradas na literatura. 

3.5. Propostas para integração do ecodesign ao PDP

Lewis e Gertsakis (2001) apresentam uma seqüência de cinco passos para o que eles 
chamam de gestão do ecodesign. São eles:

1.  Avalie os impactos ambientais: visa identificar as áreas de maior impacto am-
biental, as quais serão consideradas durante o processo de desenvolvimento, 
mais especificamente na realização do design briefing (feito no quarto passo 
proposto). Esses autores chamam a atenção para a diversidade de ferramentas 
existentes para esse fim, as quais variam em preço e complexidade e devem ser 
escolhidas em função do objetivo, escopo e orçamento do projeto;
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2.  Pesquise o mercado: essa pesquisa deve ser feita antes do início do desenvol-
vimento para ajudar no entendimento dos requisitos do mercado e identificar 
idéias e tecnologias que podem ser perseguidas durante o processo de desenvol-
vimento. Deve-se pesquisar o mercado, produtos concorrentes, legislações e ou-
tros possíveis fatores que podem provocar alterações. O resultado dessa pesqui-
sa é denominado pelos autores de General Product Analysis (GPA), documento 
que será utilizado no próximo passo e deve conter uma descrição do produto 
tão completa quanto possível. Os autores sugerem que o GPA deve ser feito em 
paralelo à avaliação de impactos ambientais;

3.  Faça um workshop de idéias: expediente utilizado para criar idéias criativas e 
estratégias, tendo como base o GPA. Os autores resumem esse passo ao uso de 
técnicas de criatividade e propõem que ao final os resultados (idéias) sejam ava-
liados e classificados em quatro categorias:

■  categoria 1: idéias que aparentam gerar ganhos ambientais significati-
vos e que são viáveis do ponto de vista técnico e econômico;

■  categoria 2: idéias que aparentam gerar ganhos ambientais limitados, 
mas que são viáveis do ponto de vista técnico e econômico;

■  categoria 3: idéias que aparentam gerar ganhos ambientais significati-
vos, mas que são questionáveis quanto à viabilidade técnica e econômica;

■ categoria 4: idéias que aparentam gerar ganhos ambientais limitados e 
que são questionáveis quanto à viabilidade técnica e econômica;

A partir dessa análise as propostas são priorizadas quanto à implementação em 
curto, médio e longo prazo (com prioridade para aquelas da categoria 1);

4.  Selecione estratégias de projeto: tendo como base as informações do GPA e da 
avaliação das idéias feitas no workshop é possível selecionar estratégias para in-
clusão no brief (as estratégias apontadas por esse autores são comuns às estraté-
gias ambientais apresentadas na revisão de ferramentas de ecodesign: materiais 
com baixo impacto, não-tóxicos, aumentar a eficiência do uso da energia etc.). 
O resultado desse passo é o que os autores chamam de design brief, documento 
que deve conter requisitos gerais do produto, objetivos ambientais, requisitos 
de produção, regulamentações e padrões aplicáveis e uma estimativa de custo;

5.  Projete o produto: o projeto deve ser desenvolvido seguindo as fases usuais ado-
tadas pela empresa. 

Os autores finalizam ressaltando que o progresso do projeto do produto deve ser 
avaliado frente ao briefing ao longo do desenvolvimento.

Nielsen e Wenzel (2002) apresentam uma proposta para a introdução de aspectos 
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ambientais ao desenvolvimento de produtos baseada no uso da ferramenta Avaliação 
do Ciclo de Vida (ACV). 

Nessa proposta, inicialmente são estabelecidas quais são as fases que, no entendi-
mento do autor, definem o PDP. Em seguida, a cada uma dessas fases são associadas 
atividades relacionadas à introdução de aspectos ambientais que, como essa proposta 
é baseada no uso da ferramenta ACV, as atividades propostas se resumem a ativida-
des relacionadas à realização de uma ACV. A Figura 3 mostra essa proposta.

Outra proposta que apresenta a integração do ecodesign associada a uma referência 
em PDP é apresentada no item “8.3 Projeto do produto, processo de desenvolvimento 
e integração de aspectos ambientais” do Relatório Técnico ABNT ISO/TR 14062: 2004 
(ABNT, 2004). 

Denominada de “Modelo genérico de integração de aspectos ambientais no proje-
to do produto e no processo de desenvolvimento”, nessa proposta, ações relacionadas 
à introdução do ecodesign são sugeridas em associação às fases do PDP consideradas 
típicas gerando, assim, o modelo mostrado na Figura 4, onde “as entradas e saídas 
de cada fase, junto com possíveis ferramentas são também descritas, onde relevante” 
(ABNT, 2004).

3.6. Conclusões sobre a integração do ecodesign ao PDP

Sintetizando as informações encontradas na literatura, tem-se o seguinte conjunto de 
orientações para integração do ecodesign ao PDP: 

■  O ecodesign deve estar alinhado à estratégia competitiva da empresa e auxiliar 
na definição das estratégias de mercado/produtos e tecnológicas;

■  O ecodesign deve ser contemplado durante a fase de pré-desenvolvimento, au-
xiliando na definição do conjunto de especificações a serem atingidas ao térmi-
no do desenvolvimento;

■  Devem-se definir claramente objetivos e metas a serem atingidos em matéria de 
desempenho ambiental, os quais devem estar alinhados à estratégia competitiva 
da empresa. Esses objetivos devem ser definidos de forma específica para cada 
produto ou linha de produtos, bem como o segmento para o qual serão voltados;

■  É de competência dos gestores mais graduados envolvidos com o desenvolvi-
mento de produto a definição de objetivos e respectivas metas a serem alcança-
das em termos ambientais. Essa definição pode ser auxiliada por um especia-
lista em gestão ambiental e/ou ecodesign interno ou externo à empresa;

■  O ecodesign deve ser parte integrante do processo regular de desenvolvimento 
de produtos de uma empresa (processo padrão) e não um processo “paralelo”, 
por meio do qual, produtos ecoeficientes devam ser desenvolvidos;

■  As ferramentas de ecodesign a serem utilizadas devem ser escolhidas em fun-
ção dos objetivos e metas ambientais;
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Figura 3: Propostas de integração de ecodesign baseadas em ACV

Principais passos no desenvolvimento de produtos

Fonte: Nielsen e Wenzel (2002).
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Figura 4: Modelo genérico de integração de aspectos ambientais no projeto do produto e 
no processo de desenvolvimento. 

Fonte: ABNT (2004).
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CAPÍTULO 6

Sistemas de gestão ambiental como auxílio 
para processos industriais limpos  

José A. Oliveira
Marcia R. Ewald 

 

→ Introdução

Em resposta ao atual nível de degradação ambiental constatado pela ação antró-
pica, ou seja, ações humanas sobre o meio ambiente e, principalmente, pela atividade 
industrial, as empresas investem em tecnologias e inovações de cunho ambiental para 
minimizar os impactos ambientais adversos aos seus processos produtivos. 

Surgem com essa demanda, algumas ferramentas, instrumentos e sistemas que fa-
zem desse cenário, uma oportunidade para as organizações alcançarem posições van-
tajosas no mercado competitivo como o atual.

Nesse enfoque, destacam-se os sistemas de gestão que reúnem recursos humanos, 
estruturais, financeiros e tecnológicos com o auxílio de ferramentas, metodologias e 
programas ambientais para a melhoria do desempenho ambiental das organizações 
em seus processos e produtos.

Um dos Sistemas de Gestão Ambiental mais conhecidos e utilizados no mundo é 
baseado na norma ISO 14001:2004. 

Ele apresenta requisitos para a implantação do sistema de gestão nas organizações 
de todos os ramos de serviços e atividades. Reunindo recursos humanos, tecnoló-
gicos e financeiros, a empresa que implanta esse sistema e o reconhece por meio da 
certificação ISO 14001:2004, pode alcançar significativos benefícios ambientais, eco-
nômicos e organizacionais de uma maneira geral.
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O Sistema de Gestão de Substâncias Perigosas com base na especificação ABNT 
IECQ QC 080000:2010, que também representa um sistema de gestão ambiental, 
controla e gerencia o uso de substâncias perigosas nos processos e produtos na orga-
nização, contribui relevantemente para a minimização de impactos ambientais de-
correntes destas substâncias perigosas. 

Além disso, esse sistema de gestão apresenta vantagens competitivas para as em-
presas que o implantam, pois, demonstra de forma inequívoca o comprometimento 
com os requisitos que tratam de substâncias perigosas do mercado internacional.

Nesse contexto, os Sistemas de Gestão Ambiental, possuem, dentre outras funções, 
o gerenciamento e controle dos aspectos e impactos ambientais oriundos de seus pro-
cessos e produtos. Com isso, podem necessitar de inovações e mudanças tecnológicas 
em seus sistemas produtivos, tornando-os mais limpos em busca da responsabilidade 
ambiental em suas atividades.

Considerando que os Sistemas de Gestão Ambiental realizam papel fundamental 
como auxílio para processos industriais limpos, este capítulo explana brevemente 
sobre a gestão ambiental empresarial como um todo. 

O foco especial estará no sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 
14001:2004 e no Sistema de Gestão de Substâncias Perigosas com base na especifica-
ção ABNT IECQ QC 080000:2010.

→ Gestão Ambiental

A preocupação com a capacidade de suporte ambiental e a escassez de recursos na-
turais cresce cada vez mais em decorrência dos atuais níveis de degradação do meio 
ambiente oriundos das atividades humanas, dentre elas, merecendo destaque, os pro-
cessos industriais.

Há mais de trinta anos, observam-se iniciativas de cunho ambiental por parte das 
organizações governamentais, não governamentais, do setor privado e da sociedade 
(Andreoli, 2002; Sebhatu; Enquist, 2007).

Com o objetivo de amenizar os danos ambientais causados pela produção de bens de 
consumo, surge a gestão ambiental que objetiva gerenciar o meio ambiente sob os aspec-
tos relacionados às atividades humanas, também conhecidas como ações antrópicas.

Dentre umas das atividades antrópicas que mais causam impactos ambientais, 
merece destaque a atividade empresarial, principalmente a do setor industrial, que 
demanda grande quantidade de recursos naturais para os seus processos produtivos 
e que por sua vez, geram significativos impactos ambientais acarretados pela deposi-
ção dos resíduos da manufatura.

A gestão ambiental empresarial, segundo Barbieri (2007), é representada pela apli-
cação de recursos administrativos e operacionais, desde seu planejamento até a sua 
própria aplicação, focados no gerenciamento dos aspectos e impactos ambientais de-
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correntes das atividades humanas e processos produtivos de uma organização.
A internalização da questão ambiental dentro de todo o planejamento estratégico 

de uma empresa é feita por meio de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Atual-
mente os stakeholders de uma organização estão exigindo cada vez mais que a institui-
ção possua um SGA em funcionamento, pois essa prática é repercutida em toda a rede 
de negócios que a empresa está inserida, desde a cadeia de suprimentos até mesmo o 
cliente final.

A Figura 1 ilustra os principais aspectos da internalização do meio ambiente nas 
empresas.

A mudança de uma abordagem convencional para a abordagem consciente sobre 
a conduta dos negócios frente ao meio ambiente está sendo exigida pelos stakeholders 
cada vez mais e isso impulsiona as empresas na adesão por sistemas de gestão que 
promovam melhorias ambientais de seus produtos e processos produtivos.

As exigências de mercado por empresas sustentáveis vão desde a expectativa de 
um cliente em comprar um produto ambientalmente correto até o investimento em 
ações de empresas aplicadas em fundos de sustentabilidade, pois as organizações que 
participam desses fundos representam geração de valores a longos prazos para os 
acionistas (Milani Filho, 2008).

Figura 1: Mudanças na empresa por meio de internalização do meio ambiente ao plane-
jamento estratégico

Fonte: Adaptado de Barbieri (2007).
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→ Sistema de Gestão Ambiental com base na norma ISO 14001

As organizações buscam por certificações que atestem a eficiência de seus sistemas 
de gestão ambiental impulsionadas pela constatação do atual patamar de degradação 
ambiental oriundo das atividades empresariais. Bem como, pelo aumento do rigor 
das legislações ambientais vigentes, pela melhoria da imagem da empresas frente aos 
stakeholders, pelo interesse na redução de custos de produção gerada pela racionaliza-
ção de insumos de produção e também por iniciativas de marketing. 

A SGA com base na norma ISO 14001 é o mais conhecido e utilizado atualmente. A 
norma não estabelece critérios de desempenho ambiental da organização, mas fornece 
requisitos para as empresas alcançarem seus objetivos propostos de acordo a política 
ambiental estabelecida (ISO 14001:2004). 

Os requisitos da norma abordam vários e específicos aspectos dos processos em-
presariais e podem ser auditados por terceiras partes. Se os processos estiverem em 
conformidade com os requisitos da norma, a organização pode receber a certificação 
ISO 14001:2004, que representa a última versão na norma vigente. O Quadro 1 apre-
senta os requisitos da norma, eles auxiliam na implantação do SGA e são passíveis de 
auditoria, caso a empresas busque a sua certificação.

Quadro 1: Requisitos da norma ISO 14001:2004

4.1. REQUISITOS GERAIS

4.2. POLÍTICA AMBIENTAL

4.3. PLANEJAMENTO

     4.3.1 Aspectos ambientais

     4.3.2 Requisitos legais e outros

     4.3.3 Objetivos, metas e programas

4.4. IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO

     4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades

     4.4.2 Competência, treinamento e conscientização

     4.4.3 Comunicação

     4.4.4 Documentação

     4.4.5 Controle de documentos

     4.4.6 Controle operacional

     4.4.7 Preparação e resposta às emergências 

4.5.   VERIFICAÇÃO 

     4.5.1 Monitoramento e medição

     4.5.2 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros

     4.5.3 Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva

     4.5.4 Controle de registros

     4.5.5 Auditoria interna

4.6.   ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO
Fonte: ISO 14001 (2004).
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Esses requisitos podem ser implantados em todos os tipos de organizações e de 
todos os ramos de atividades, no entanto, nota-se no Brasil que o maior segmento 
que possui a certificação ISO 14001:2004 é o industrial (INMETRO, 2011). Essa es-
trutura é baseada no ciclo PDCA, conforme ilustra a Figura 2, que tem como objetivo 
principal o compromisso com a melhoria contínua dos processos. Sua relação com os 
requisitos da norma ISO 14001:2004 nas empresas é feita da seguinte maneira: 

■  Planejar: políticas, impactos e metas ambientais; 
■  Executar: atividades ambientais e documentação ambiental; 
■  Verificar: auditorias ambientais e avaliação de desempenho ambiental; e 
■  Agir: treinamento ambiental e comunicação ambiental.

Este SGA pode auferir significativos benefícios às organizações que o adotam. Den-
tre eles destacam-se:

■  Expansão de mercado de negócios;
■  Aumento da satisfação dos clientes;
■  Preparação e antecipação às legislações ambientais;
■  Padronização dos processos;
■  Promoção da conscientização ambiental da empresa     

e de toda a rede de fornecedores e clientes;
■  Desenvolvimento de processos industriais limpos;
■  Melhoria da imagem da empresa;
■  Diminuição de custos de produção decorrente da     

racionalização de insumos de produção; e
■  Diminuição de penalidades ambientais e passivo    

ambiental (Fryxell; Szeto, 2002; Zeng et al., 2005).

Figura 2: 
Modelo de um 
SGA conforme 
a norma ISO 14001

Fonte: ISO 14001 (2004).
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Mesmo com a promoção de significativos benefícios organizacionais, os quais atri-
buem competitividade às empresas, observam-se ainda algumas relevantes às dificul-
dades enfrentadas pelas empresas durante o processo de implantação do SGA com 
base na norma ISO 14001:2004. Algumas dificuldades são a falta de interesse em in-
vestir em adequações aos requisitos da norma por parte da alta direção, resistência dos 
funcionários às mudanças dos processos executados, falta de capacitação para aten-
dimento aos requisitos da norma e excessiva exigência de documentação pela norma.

Nota-se ainda que, mesmo alguns aspectos não citados pela norma ISO 14001:2004 
são observados como benefícios tangíveis e intangíveis auferidos às organizações. 
Vez que o SGA pode promover mudanças na cultura organizacional e, assim, disse-
minar a conscientização ambiental em todos os setores da empresa e também de toda 
a cadeia de suprimentos e de clientes envolvidas nos negócios da organização. 

→ Sistema de Gestão de Substâncias Perigosas com base na especificação QC 080000

Desde 2002 está em vigor na comunidade européia a diretiva RoHS (restriction of ha
zardous substances) que estabelece restrição a utilização de substâncias perigosas em 
equipamentos eletroeletrônicos (DIRETIVA 2011/65/EU).

As principais substâncias restritas e as concentrações máximas toleradas em peso 
de materiais homogêneos são: chumbo, mercúrio, cromo hexavalente, bifenilas poli-
bromadas (PBB) e éteres de difenilas prolibromadas (PBDE) (0,1 %) e cádmio (0,01 %) 
(DIRETIVA 2011/65/EU).

Esta diretiva teve como motivador os danos provocados para a saúde humana e para 
o meio ambiente pelas substâncias listadas neste documento e também serviu como 
base para outros regulamentos mundiais sobre restrição de substâncias perigosas fora 
da comunidade européia citando, por exemplo, a RoHS China e RoHS Califórnia entre 
outras ações de regulamentação em países como México, Austrália, Coréia e Japão.

Ressalta-se que diversas empresas estão incluindo em seus requisitos de compra o 
atendimento a diretiva ou a leis ou regulamentos que tratam de restrição de substân-
cias perigosas, complementando os requisitos técnicos do produto.

Desta forma, o atendimento a estas leis ou regulamentos se torna obrigatória quan-
do se necessita fabricar produtos de alcance mundial.

A comprovação do atendimento aos regulamentos ou requisitos sobre substâncias 
perigosas pelos fabricantes dos produtos eletroeletrônicos se dá, em muitos casos por 
meio de uma auto-declaração de conformidade, onde são informados os dados sobre 
o produto e seu fabricante ou responsável.

Apesar da aparente simplicidade que uma auto-declaração possa denotar, a con-
firmação do envio de produtos contaminados resulta em penalidades que vão desde 
recolhimento destes produtos, multas vultosas até a prisão dos responsáveis, desesti-
mulando assim o envio de materiais com contaminações acima do permitido.
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Então, a questão a ser respondida pelos fabricantes passa a ser: como garantir que 
os produtos não tenham as substâncias perigosas acima das quantidades permitidas?

Para responder a esta pergunta, pode-se analisar as formas possíveis para a obten-
ção da garantia de atendimento aos regulamentos, dentre elas: 

a.  Obter garantia dos fornecedores de que nenhuma substância restrita está pre-
sente e requerer manutenção de registro permanente desta garantia. Neste 
caso, ainda não há como garantir que os produtos não sejam contaminados 
durante os processos de fabricação.

b.  Realizar análise para determinação de substâncias perigosas nos produtos para 
verificar as declarações do fornecedor. Estes ensaios são custosos e destrutivos, 
tornando esta possibilidade inviável.

c.  Participar de uma rede de troca de informações sobre o atendimento às regu-
lamentações. Esta é uma ação limitada e pode não contemplar todas as necessi-
dades dos fabricantes.

d.  Adotar sistema de gestão que envolva toda a cadeia produtiva. Neste caso, a 
abordagem de processos pode resolver as desvantagens apontadas nos itens 
anteriores.

Analisando as opções, identificou-se a necessidade da criação de um sistema de 
gestão que poderia servir de base para uma certificação e que direcionasse os fabri-
cantes na estruturação das atividades de projeto e do produto para alcançar o aten-
dimento dos requisitos da diretiva ou de outros documentos regulamentares que tra-
tam de restrição de substâncias perigosas em eletroeletrônicos. 

Assim, em 2005 foi criado pela IECQ – International Electrotechnical Commission 
Quality Assessment System for Electronic Components) a publicação IECQ QC 080000, 
Electrical and Electronic Components and Products – Hazardous Substance Process 
Management System Requirements (HSPM). No Brasil, o documento foi publicado 
em 2010 com a denominação ABNT IECQ/QC 080000:2010 Sistema de gestão para 
substâncias perigosas em produtos e componentes elétricos e eletrônicos – Requisitos 
(ABNT IECQ QC 080000:2010).

Este é um sistema de gestão certificável, que apresenta requisitos suplementares a 
norma ABNT NBR ISO 9001:2008 e possui requisitos específicos para identificação 
e introdução de substâncias perigosas em produtos eletroeletrônicos com um foco 
sistêmico sendo aplicável a fabricantes, fornecedores e consumidores de eletroeletrô-
nicos (ABNT IECQ QC 080000:2010).

No Quadro 2, temos a avaliação das formas possíveis citadas acima e como o sis-
tema de gestão de substâncias perigosas (SGSP) propõe ações para o atendimento 
dentro de seu escopo.
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Quadro 2: Atendimento dentro do escopo do SGSP das formas possíveis 
de obtenção da garantia de produtos isentos de substâncias perigosas

Formas possíveis para a obtenção da garantia Atendimento dentro do escopo do SGSP

Obter garantia dos fornecedores
Define os requisitos para estabelecimento de processos para identificar 
e controlar a introdução de substâncias perigosas nos produtos. 

Realizar análise para determinação de 
substâncias perigosas nos produtos

Define os requisitos para:
■  Implementação de processos para ensaio, análise ou                          

outra maneira avaliação de substâncias perigosas e 
■ Para que estas informações estejam disponíveis ao cliente.

Participar de uma rede de troca de informações
Processos documentados devem ser constituídos e disponíveis para 
os clientes, organização e para o sistema de gestão da qualidade.

Fonte: Ewald, 2011.

Ressalta-se que este sistema de gestão demonstra estratégia para projeto e produ-
ção de produtos ambientalmente corretos, o compromisso com requisitos legais e ne-
cessidades dos clientes. Ele também inclui diretrizes para gerenciamento do controle 
de substâncias perigosas e requisitos para o estabelecimento de processos de iden-
tificação e controle de qualquer introdução de substâncias perigosas nos produtos. 
Este sistema de gestão é aplicável a fabricantes, fornecedores, clientes e usuários que 
desejam conhecer a situação dos produtos quanto à presença de substâncias restritas 
e também compreender de que forma essa situação é determinada.

É importante compreender o motivo pelo qual este sistema de gestão está alinhado 
com os requisitos da norma ISO 9001:2008. Tendo como foco o cliente e abordagem 
de processos, o atendimento dos requisitos para restrição de substâncias não está 
somente centralizado no atendimento às diretivas européias, mas também no aten-
dimento a qualquer requisito de restrição de substâncias perigosas. Todos os demais 
requisitos da norma ISO 9001:2008 são perfeitamente aplicáveis no gerenciamento de 
substâncias com alguns pontos de destaque que serão discutidos mais adiante.

Com o aumento e diversidade dos requisitos ambientais em vários países a partir 
do exemplo da diretiva européia e com o tema sustentabilidade de interesse estratégico 
nas organizações, demonstrado com o aumento da incorporação às empresas de de-
partamentos específicos para tratar deste assunto, onde são contratados profissionais 
com diversos conhecimentos em relação ao equilíbrio econômico, ambiental e social, 
esta complementaridade entre documentos se torna de extrema importância e facili-
tador, pois proporciona a possibilidade de incorporação de técnicas ou procedimentos 
já consagrados dentro das indústrias que possuem o sistema de gestão implementado.

Desta maneira é possível proporcionar a garantia do atendimento aos requisitos 
ambientais do produto de forma consistente e com uma abordagem sistêmica sem 
que ocorram custos excessivos com a incorporação de novos conceitos ou ferramen-
tas que poderiam se tornar barreiras a implementação.
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É possível destacar os principais pontos que compõem a especificação ABNT IECQ 
QC 080000 em seus itens:

a. Os requisitos da ISO 9001:2008 devem ser aplicados juntamente com os requi-
sitos adicionais descritos na IECQ QC 080000:2010, porém, não são permitidas 
exclusões.

b. O item relacionado à responsabilidade da direção (item 5) define que os requi-
sitos do cliente devem ser determinados e alcançados. Bem como deve ser esta-
belecida uma política para substâncias perigosas e objetivos mensuráveis, co-
erentes com esta política, incluindo um cronograma para o gerenciamento de 
substâncias restritas, e também a elaboração de um plano para gerenciamento.

c. Para o item 6, provisão de recursos, além da manutenção da infraestrutura 
necessária para alcançar os requisitos do cliente, também é ressaltada que as 
ações de treinamento para identificação, uso e eliminação de substâncias peri-
gosas em congruência com o plano de gerenciamento.

d. O item 7, que trata da realização do produto, apresenta requisitos importantís-
simos e que requerem especial atenção, pois abrangem todas as etapas desde o 
conceito do produto até a sua expedição (ABNT IECQ QC 080000:2010). 

O conceito de devida presteza (due diligence) que é definido como o procedimento 
metódico de análise de informações e documentos, com objetivo de mensurar riscos 
efetivos e potenciais. Assim, todas as atividades e relacionadas a este item devem ser 
sistematicamente planejadas, documentadas, conferidas e registradas a fim de de-
monstrar claramente proatividade nas ações.

Neste item está incluído um plano onde são definidos os objetivos e são estabele-
cidos os processos e documentação, além da definição dos recursos necessários refe-
rentes ao atendimento dos requisitos.

Também contempla a determinação dos requisitos do cliente, incluindo os regula-
mentares e estatutários. Neste deve ser considerado inclusive o destino final do produ-
to e não somente o local, onde se encontra o comprador (por exemplo, um comprador 
na Califórnia que irá utilizar o produto em uma filial na Comunidade Européia deve 
ter os requisitos de ambos os destinos atendidos).

Assim o conhecimento técnico e do produto e do processo de produção é imprescin-
dível, pois o produtor deve ter o conhecimento sobre capacidade de alcançar os requi-
sitos do cliente antes mesmo de confirmar a aceitação de um pedido de fornecimento.

O item relacionado ao projeto e desenvolvimento requer que seja elaborado um 
planejamento para identificação e uso de substâncias perigosas e de um plano para 
controle e eliminação de substâncias presentes. Desta maneira, mesmo que um pro-
duto não seja projetado por um fabricante, deve ser feita uma análise do produto para 
definir os dados de entrada de acordo com a especificação do cliente, planejamento 
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e verificação/validação do projeto em relação aos dados de entrada. Toda esta ativi-
dade deve ser documentada e os seus registros devem ser mantidos. Por este motivo 
não é possível excluir o item relacionado a projetos deste sistema de gestão, mesmo 
que para um sistema de gestão somente baseado na ISO 9001:2008, isso seja possível 
(ABNT IECQ QC 080000:2010).

Um item que requer uma atenção especial está relacionado à aquisição de produ-
tos. Isso se dá porque o produtor deve selecionar fornecedores capazes de fornecer 
materiais e insumos livres de substâncias perigosas, definindo uma especificação de 
compras adequada e que propicie o entendimento pelo fornecedor dos requisitos. 
Além disso, deve providenciar identificação, verificação do atendimento das especi-
ficações de aquisição, e também uma sistemática para garantia da rastreabilidade dos 
produtos adquiridos. 

Já a atividade de controle de processo, deve ser aplicada às ações de aprovação do 
produto, expedição e atividades pós-entrega assegurando que os requisitos de subs-
tâncias perigosas são mantidos além possibilitar a prevenção em relação a qualquer 
possibilidade de contaminação em qualquer peça ou produto.

Todas as atividades são baseadas em procedimentos documentados e requerem os 
registros necessários de forma a garantir sempre a devida presteza.

As atividades relacionadas à realização do produto podem ser otimizadas a par-
tir da elaboração de uma análise de risco baseado nos aspectos e impactos de cada 
componente ou subconjunto e de cada atividade realizada durante a produção de 
um produto. Esta análise de risco pode auxiliar muito na priorização das atividades 
e redução de custos com atividades. Métodos de gerenciamento de risco podem ser 
encontrados na norma IEC/ISO 31010 ed. 1.0 Risk management – Risk assessment 
techniques (IEC/ISO 31010:2009).

Finalizando, o item 8, que é relacionado à medição, análise e melhoria define que 
devem ser implementadas formas documentadas eficientes para assegurar que mé-
todos planejados e implementados sejam executados com o objetivo a conduzir um 
monitoramento necessário e suficiente para o controle das substâncias restritas e evi-
tar a contaminação de peças e produtos. 

Muitas empresas que ainda não estão adequadas a um sistema de gestão de subs-
tâncias restritas, terão inicialmente que definir a estratégia de implementação. O flu-
xograma da Figura 3, que complementa o apresentado na IECQ QC 080000:2010 e 
resume os principais passos a serem dados em direção a adequação.

A decisão sobre a implementação de um sistema de gestão de substâncias peri-
gosas pode, a princípio, parecer extremamente trabalhosa e/ou onerosa, porém se 
for considerado que a estruturação e priorização de atividades que fazem parte da 
implementação e a consistência e controle das atividades que a sistematização pro-
porciona, faz com que estes aparentes custos se tornem no futuro oportunidades de 
novos negócios pela demonstração de presteza para os clientes atuais e futuros assim 
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como a redução dos riscos de ocorrência de produtos não conformes no mercado. 
A estratégia de implementação deve ser coerente e consistente com o porte da or-

ganização que fabrica os produtos eletroeletrônicos e deve ser sempre alinhada como 
os sistemas de gestão em prática na organização.

→ Considerações Finais

Os Sistemas de Gestão Ambiental representam relevantes meios para as indústrias 
adequarem sua produção aos processos industriais limpos, uma vez que esses siste-
mas demandam mudanças e também inovações tecnológicas com foco na minimiza-
ção dos impactos ambientais decorrentes as atividades industriais.

Figura 3: Estratégia de implementação para obtenção da 
garantia de produtos isentos de substâncias perigosas

Fonte: Ewald, 2011.
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O setor industrial se apresenta como o segmento com maior número de certifica-
ções ISO 14001:2004, impulsionado pelo gerenciamento ambiental de seus processos 
produtivos e pela vantagem competitiva que essa certificação aufere. Dessa forma, 
esta estratégica organizacional dissemina-se em toda a cadeia produtiva relacionada 
às indústrias que obtêm a certificação ISO 14001:2004.

Quanto ao SGSP, o principal ponto de cautela se refere à cadeia de fornecimento. 
Deve haver um rigor em relação à qualificação dos fornecedores, lembrando que não 
há responsabilidade compartilhada no caso da identificação da entrega de eletroeletrô-
nicos contaminados no mercado comprador de produtos declarados RoHS. Portanto, 
as informações do relacionamento entre o fabricante e o fornecedor devem ser docu-
mentadas e devem atender ao conceito da devida presteza. Essa prática se apresenta 
como uma eficiente ferramenta de difusão do compromisso com a responsabilidade 
ambiental em toda a cadeia de fornecedores, repercutindo também a conscientização 
ambiental aos seus clientes.

Por meio do relacionamento com os fornecedores e com o aumento da demanda 
por produtos livres de substâncias perigosas, será criado um mercado competitivo de 
matérias primas e materiais que atendam aos requisitos ambientais de tal forma que 
não seja imposto ao fabricante de produtos RoHS custos adicionais para fabricação 
de um produto também adequado, garantindo o equilíbrio do mercado e a questão 
econômica da sustentabilidade.

Torna-se possível concluir, pelo exposto nesse capítulo, que os Sistemas de Gestão 
Ambiental auferem significativos e eficientes benefícios ambientais para os processos 
industriais e também se apresentam como mecanismos relevantes para a sustentabi-
lidade organizacional.

Este capítulo pode contribuir para estudos das principais características do SGA 
com base na norma ABNT ISO 14001:2004 e do SGSP baseado na especificação ABNT 
IECQ QC 08000:2010 e suas possíveis contribuições para as indústrias adequarem 
seus processos a padrões ecoeficientes.
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CAPÍTULO 7

Sistemas de informação e logística reversa  

Roberto Gardesani
Marina Cavalcanti Tapetti 

 

→ Introdução

Com aumento da percepção socioeconômica diante da necessidade vital de um de-
senvolvimento sustentável, alguns temas tornam-se indispensáveis na gestão das orga-
nizações. Entre eles, destaca-se a logística reversa atendendo as exigências da nova reali-
dade ambiental, a recém lançada no Brasil política nacional de resíduos sólidos (PNRS) 
e a utilização indispensável da tecnologia da informação, por meio do uso dos sistemas 
de informação gerencial (SIG).

Entende-se que a (PNRS) incentiva a atuação mais incisiva das empresas em relação 
às responsabilidades de retorno e tratamento de seus produtos. A política tem como 
principal objetivo, regulamentar a produção, identificando os produtos que são agres-
sivos ao meio ambiente, classificando-os após sua vida útil em relação às possibilidades 
e necessidades de descarte.

Esse capítulo está fundamentado partindo do pressuposto de que as empresas bus-
cam a redução em seus custos, podendo até mesmo gerar lucro com uma base sus-
tentável. Entende-se que as práticas da logística reversa podem viabilizar a gestão dos 
resíduos sólidos por parte das empresas, caso estas utilizem a tecnologia da informação 
disponível no mercado e se ela estiver implementada com os conceitos sistêmicos atu-
ais, os chamados sistemas de informação gerencial (SIG). Ocorrendo tal integração, 
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pretende-se responder: “Como as organizações podem incrementar sua sustentabilida-
de (triple bottom line) a partir do uso da Tecnologia da Informação e dos SIG aplicados 
à logística reversa?” 

→ 1. Logística Empresarial e Logística Reversa

1.1. Logística Empresarial

Os recentes acontecimentos no âmbito socioeconômico têm propiciado uma dinâmica 
sem precedentes no ambiente mundial em busca da competitividade empresarial.

A competitividade, por sua vez, é a capacidade que uma organização empresarial 
possui de sobreviver dentro de um ambiente mercadológico hostil. Uma empresa so-
mente sobrevive se consegue retorno sobre o investimento realizado de forma lucrati-
va. Pode-se concluir, portanto, que se uma empresa deseja ser possuidora de compe-
titividade para sobreviver nesse novo ambiente, deve buscar a minimização dos seus 
custos operacionais (Schlüter, 2005). 

Para a melhor compreensão de como a logística reversa pode auxiliar neste sentido, 
faz-se necessário entender primeiramente alguns conceitos da logística empresarial.

A logística empresarial é apontada com uma das formas mais rápidas e eficazes 
de se obter a minimização dos custos operacionais e alavancar a competitividade das 
empresas (Christopher, 1997). Ela nasceu pela adaptação de conceitos bélicos ao meio 
empresarial, mais precisamente a partir da segunda guerra mundial. A logística plane-
ja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-
primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, desde a sua fonte até o consu-
midor final, buscando e acessando as informações necessárias à manutenção do nível 
de serviço aos clientes (Bowersox e Closs, 1999). 

Segundo Schlüter (2005), este conceito é básico, mas trata da essência da logística. 
Isto é, a sinergia que os integrantes de todas as empresas que fazem matérias primas, 
partes, conjuntos e subconjuntos de um determinado produto de consumo final ne-
cessitam para atender o consumidor, utilizando para isso, ferramentas de informação 
para apoiar às decisões acerca da minimização dos custos. Dessa forma, o objetivo da 
logística é o de minimizar os custos envolvidos nos processos que vão do suprimento, 
passam pela produção e distribuição do produto acabado, onde tudo deve ser execu-
tado de forma abrangente e integrada. O gerenciamento da cadeia de suprimentos 
(SCM – Supply Chain Management), como é denominado, extrapola a abrangência da 
logística, para fora do ambiente de uma organização empresarial, incluindo fornece-
dores de todas as matérias primas e, os conjuntos e subconjuntos. 
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1.2. Logística Reversa

Ao contrário da logística empresarial direta, a logística reversa, conforme definido 
por Leite (2009) pode ser vista como o processo que vai do mercado consumidor até 
o produtor, envolvendo:

[...] planejamento, operação e controle do fluxo e das informações logísticas corres-
pondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios 
ou ao ciclo produtivo, por meios dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes 
valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corpo-
rativa, entre outros.

Neste sentido, a importância no gerenciamento dos produtos de pós-consumo e 
pós-venda é extremamente relevante para redução da aglomeração dos resíduos origi-
nados pela produção. Os bens de pós-consumo são caracterizados pela sua utilização, 
porém, podem ser reutilizados para outros fins. Os bens de pós-venda, por sua vez, são 
aqueles que não foram utilizados por motivo de defeitos ou algum tipo de falha na sua 
distribuição e poderão ser integrados novamente ao mercado (Leite, 2009).

Por outro lado, (Fleischemann, 2001 apud Leite et al., 2009) enfatizam a idéia da 
cri ação de um canal de distribuição que permita o fluxo de bens dos consumidores em 
direção aos produtores. 

Já Rogers e Tibben-Lembke (1999), fazem referência à definição de logística con-
vencional do Council of Logistics Management, afirmando que logística reversa é um 
processo que envolve planejar, implementar e controlar o fluxo de materiais e informa-
ções de seu ponto de consumo até seu ponto de origem, tendo por objetivo não mais a 
“conformidade com as demandas do consumidor”, mas sim, o propósito de reagregar 
valor ao produto ou descartá-lo de maneira apropriada.

Seguindo a mesma linha de pensamento, as empresas podem adotar duas perspec-
tivas para definir a logística reversa: a primeira envolve o aspecto mercadológico, cujo 
termo se refere ao papel da logística nas operações de devolução de mercadorias, re-
dução e descarte de resíduos, reciclagem, reuso de materiais, e também nos processos 
de reforma, reparo e remanufatura de produtos passíveis de reinserção no mercado. A 
segunda perspectiva é a da “engenharia logística” ou “administração da logística rever-
sa”, no qual o termo “logística reversa” se refere a um modelo de negócios sistemático, 
visando aplicar práticas de modelos logísticos e administração no sentido de lucrar 
com esse “fechamento” da cadeia de suprimentos (Stock, 1998). 

As empresas que buscam adotar a logística reversa têm essencialmente três tipos de 
motivação: 1) expectativa de lucros; 2) obrigatoriedades legais; 3) dever social de fazê-
lo. Portanto, podem-se classificar esses fatores determinantes em: econômicos, legais e 
de cidadania corporativa (Rogers e Tibben-Lembke, 1999). 
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A coordenação das ações na cadeia reversa deve ser vista como o ponto principal 
do sistema de informação, onde se compartilha previsões, identifica níveis de estoque, 
período de retorno, rotas de transporte e custos em geral. Fleischemann (2001, apud 
Leite et al., 2009), preconiza a idéia da criação de um canal de distribuição que permita 
o fluxo de bens dos consumidores em direção aos produtores. 

1.2.1. Logística Reversa como tecnologia sustentável: A prática da logística 
reversa pode ser vista como uma tecnologia sustentável já que conceitualmente traba-
lha com metodologias e técnicas que visam diminuir impactos negativos na produção 
e no consumo feito em grande escala, buscando o equilíbrio entre parâmetros sociais, 
econômicos e ambientais. 

A gestão da logística reversa tem uma relação direta com benefícios ambientais. O uso 
de sistemas de gestão de logística reversa como tecnologia ambiental pode trazer ganhos 
não apenas nas operações das empresas, mas também ganhos estratégicos no sentido de 
adequação a regulações ambientais atuais e futuras. Desta forma, todas as ferramentas 
aqui mencionadas devem ser conduzidas objetivando a otimização do processo inverso, 
sendo readaptadas de forma a atender o fluxo das informações de maneira sistêmica. 

Assim, é com essa mentalidade que a preocupação com a reciclagem dos produtos 
que contêm componentes com substâncias altamente perigosas para a saúde e que ge-
ram impactos ambientais devem atender a uma gama de medidas, quanto ao seu reco-
lhimento e tratamento dos resíduos. Neste sentido, a logística reversa viabiliza a compe-
titividade, sendo esta obtida por meio do retorno dos produtos e identificação das pos-
sibilidades de reintegração de determinados componentes ao ciclo produtivo, gerando 
novos recursos a organização (Leite, 2009).

Segundo a já mencionada PNRS, os produtores devem assumir a responsabilidade 
por determinadas fases da gestão dos resíduos dos produtos por eles fabricados e ade-
quarem-se às ações de instalação de sistemas a fim de assegurar um melhor tratamento 
e reutilização/reciclagem. De modo a viabilizar a entrega dos produtos visando atender 
aos requisitos e normas mínimas para o tratamento e metas de reutilização e reciclagem 
e de valorização energética dos mesmos, a coleta deve ser feita de forma isolada. Confor-
me publicado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), entre as inovações mais 
impactantes da PNRS, está a logística reversa.

As ações delineadas e baseadas na PNRS estão voltadas para a responsabilidade 
compartilhada, envolvendo desde a concepção do produto até o seu retorno e descarte 
ambientalmente correto, além da conscientização de consumidores e dos demais envol-
vidos no processo.

Neste sentido, estão envolvidas na legislação, ações ligadas aos meios de transporte, 
à logística de coleta específica, assim como locais de armazenamento e transformação 
dos resíduos especiais. Os pontos de recepção dos produtos e componentes devem tam-
bém ser colocados em locais estratégicos.
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Os sistemas de informação logístico, readaptados às técnicas da logística reversa, po-
dem implementar as tecnologias sustentáveis. Estes são considerados como um conjunto 
de metodologias, técnicas, sistemas, equipamentos e processos, passíveis de reprodução 
e aplicação de forma a minimizar os impactos negativos da produção e consumo em 
grande escala. Entende-se que tais práticas visam à promoção de ações positivas para o 
meio ambiente, quanto à qualidade de vida da população e a sustentabilidade econômica. 

Assim a utilização dos SIG torna-se um aliado importante no gerenciamento das ati-
vidades descritas na PNRS, apoiando o gestor na tomada de decisão de forma mais as-
sertiva, uma vez que aplicado de forma sistêmica, como será abordado, estas ferramentas 
tornam-se realmente eficientes. 

→ 2. Tecnologia e Sistemas de Informação aplicados a Logística 

Segundo Laudon e Laudon (2007) os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) são ca-
racterizados pela combinação entre TI, dados, processos organizacionais e pessoas. 
Essa conjunção tem por objetivo dar o suporte adequado ao gestor, fornecendo infor-
mação adequada, atualizada, eficaz e válida para as atividades logísticas. 

Alter (1992), apud Laurindo et al. (2001) fazem distinção entre Tecnologia da Infor
mação e Sistemas de Informação, restringindo a primeira expressão apenas os aspectos 
técnicos, enquanto que a segunda corresponderia as questões conceituais e sistêmicas 
relativas ao fluxo de trabalho, pessoas e informações envolvidas.

Na união da Tecnologia da Informação com os SIG as principais aplicações são resu-
midas a componentes tais como: microcomputadores ou computadores de grande porte; 
equipamentos de computação móvel (wireless), coletores de dados por código de barras 
ou radiofreqüência, rastreabilidade – Global Position System (GPS), movimentação de 
mercadorias – Veículos Automaticamente Guiados (AVG), comunicação eletrônica – 
Electronic Data Interchange (EDI).   

Os sistemas de informação desempenham três papéis vitais em todo tipo de orga-
nização, são eles: 

■ Apoio às operações das empresas;
■ Apoio à tomada de decisão gerencial; e
■ Apoio à vantagem competitiva estratégica.

O uso dos SIG como ferramenta de apoio às decisões de gestão empresarial tem au-
mentado consideravelmente nos últimos anos. Isto é fruto da inserção de meios compu-
tacionais como apoio de operacionalização no tratamento dos dados feita por meio de 
respostas rápidas das informações requeridas. 

Um sistema de informação gerencial (SIG) trata os dados de três formas distintas 
onde recupera, processa e analisa os dados. Dessas três formas, a análise de dados é a 
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mais importante, pois a sua aplicação depende de duas etapas fundamentais. A primei-
ra etapa diz respeito à escolha do modelo que será implantado no sistema; a segunda 
etapa diz respeito à necessidade de conhecimento do modelo por parte dos tomadores 
de decisão da empresa ou empresas (Schlüter, 2005). 

A utilização dos SIG’s como apoio à tomada decisões requer que os sistemas pos-
suam capacidade de análise de dados. O tratamento da análise de dados, por sua vez, 
exige a implementação de modelos no sistema. Os gestores das empresas devem pos-
suir pleno conhecimento da formulação do modelo para avaliar o impacto da tomada 
de decisão sobre uma ou mais variáveis no seu contexto sistêmico.

Desta forma, para Pereira (2008), a automação das informações tornou-se uma po-
derosa ferramenta para gerenciar as informações operacionais internas e externas, assim 
como a importância do sistema de informação gerencial (SIG) é sustentada pela compe-
titividade empresarial acentuada e pela necessidade de melhoria continua nos processos.

A logística, enquanto técnica recente de gestão das operações de um sistema empre-
sarial e de uma cadeia de suprimentos carece de sistemas de informação gerencial que 
contemplem toda a sua abrangência. 

Um sistema de informação aplicado à logística deve utilizar como base para análise 
de dados, um único modelo de apoio às decisões que contemple a sua abrangência no 
âmbito interno de uma empresa de forma sistêmica. A inobservância desse detalhe po-
derá comprometer a correta tomada de uma decisão, uma vez que o ótimo local (de um 
processo), não se traduz em ótimo total (sistêmico). O mesmo ocorre com um SIG de 
gerenciamento da cadeia reversa. Um sistema de informação gerencial de uma cadeia 
de suprimentos reversa deve contemplar decisões sistêmicas, isto é, da cadeia como um 
todo, e não somente de uma única empresa. Novamente aplica-se um dos preceitos da 
teoria dos sistemas (Schlüter, 2005). 

As publicações que tratam de logística e sistemas de informações aplicados à logís-
tica abordam principalmente a recuperação e o processamento de dados (Ballou, 1993 
e Christopher, 1997). Aspectos de necessidades de modelos para execução de análise 
de dados são comentados, porém, não detalhados. 

2.1. Ferramentas Aplicadas à Logística

A seguir serão apresentadas as principais ferramentas de gestão aplicadas à cadeia de 
suprimentos e que, adaptadas à cadeia reversa, podem auxiliar nas necessidades das 
empresas. Entende-se ser possível viabilizar as ações necessárias para atender as exigên-
cias ambientais, com os seguintes conceitos:

2.1.1. EDI (Electronic Data Interchange): O EDI caracteriza-se por ser sistema que 
auxilia diretamente a rotina dos vendedores dando agilidade ao processo de comunica-
ção com a empresa na transmissão de dados online evitando, assim, a demora no input 
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do pedido. Com ele, consegue-se reduzir custos administrativos, reduzir o estoque além 
de permitir que o índice de divergências na entrega e no recebimento de mercadorias 
seja próximo de zero, e permitir o melhor gerenciamento de rotas de transporte. 

2.1.2. ECR (Efficient Consumer Response): Consiste em um conjunto de práticas 
desenvolvidas junto aos fabricantes, distribuidores e varejistas com o objetivo de obter 
ganhos por eficiência nas atividades comerciais e operacionais entre as empresas, pres-
tando assim um serviço de qualidade ao consumidor final. Os requisitos para se pôr 
em prática a filosofia do ECR é fazer os checkouts nas saídas das mercadorias das lojas 
(PVs) e ter o controle do estoque no fornecedor. O controle do estoque do ponto de 
venda feita pelo fornecedor utiliza a ferramenta que gerencia as vendas. O VMI (Vendor 
Managed Inventory) funciona com a transmissão de dados via EDI, onde temos preci-
são e rapidez na operação.

2.1.3. Código de Barras: O código de barras é um sistema que surgiu da idéia de 
criação de um mecanismo de entrada de dados mais rápida e eficiente e com gran-
de potencial em armazenamento e tratamento de dados. Exige a utilização de alguns 
aparelhos específicos como leitores, decodificadores e impressoras especiais profissio-
nais para impressão de código de barras. Esta ferramenta tornou-se item indispensável 
para gerenciamento da logística.

2.1.4. RFID (Radio Frequency Identification): Considerada uma das mais recentes 
tecnologias de coleta automática de dados, o RFDI surgiu como solução para sistemas 
de rastreamento e controle de acesso, onde permite a codificação em ambientes não 
favoráveis e em produtos onde o uso de código de barras, por exemplo, não é eficiente. 
Funciona com uma antena, um transmissor e um decodificador, componentes que 
interagem por meio de ondas eletromagnéticas transformando-as em informações ca-
pazes de ser processadas por um computador.

2.1.5. WMS (Warehouse Management System): Trata-se de um sistema de geren-
ciamento de armazéns, que integra e processa as informações de localização de material, 
controle e utilização da capacidade produtiva de mão-de-obra, em armazéns, além de 
emitir relatórios para os mais diversos tipos de acompanhamento e gerenciamento. Este 
sistema tem capacidade de controlar o dispositivo de movimentação de material feito 
por Veículos Guiados Automaticamente (AGVs) e fazer interface com um Sistema de 
Controle Automatizado do Armazém (WACS) que tem a função de controlar equipa-
mentos automatizados como as esteiras rolantes e os sistemas de separação de produtos 
por luzes e carrosséis. Em paralelo ao WMS existe o WCS que é um Sistema de Controle 
de Armazém e não um gerenciador se diferenciando assim do WMS por oferecer de 
forma integral, o acompanhamento e controle das atividades.
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2.1.6. ERP (Enterprise Resource Planning): Considerado eficiente pela sua aplica-
bilidade sistêmica, o ERP é conceituado um sistema de gerenciamento empresarial que 
integra, de forma eficaz, todos os sistemas operacionais da empresa, entre elas, finan-
ças, marketing, produção, recursos humanos, compras, logística etc. Como benefício 
direto, torna mais rápido e preciso o fluxo de informação permitindo assim o controle 
dos processos de negócios e o processo de tomada de decisão.

2.1.7. Outros: Além das ferramentas mencionadas acima, fazem parte conceitos sis-
têmicos aplicados a logística, o Comércio Eletrônico (CE) e seus tipos de transações 
como empresa e consumidor (B2C), entre duas empresas (B2B), rede de colaboração 
entre empresas e seus parceiros e clientes (Ccommerce). Conceitos ligados a aquisi-
ção eletrônica (eprocurement). Os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente 
(CRM) e o de inteligência de negócios com seus indicadores de desempenho (BI). To-
dos tratando das necessidades de interface com a cadeia de suprimento. 

2.2. A implantação e o Desenvolvimento do Sistema de Informação

O atendimento das necessidades básicas relacionadas com as questões logísticas conta 
com soluções sistêmicas disponíveis no mercado ou como forma de garantir a eficiên-
cia da gestão da informação da organização, por meio do desenvolvimento de um SIG 
próprio, ou seja, desenvolvido exclusivamente para atender as necessidades da empresa. 
Para isso, pode-se contar com a prestação de serviços de desenvolvimento de siste-
mas, feitos por operadores logísticos ou empresas especializadas no desenvolvimento 
de sistemas de informações logísticas e até mesmo pela implantação de uma área de TI 
própria. Para tanto, é necessário compreender as vantagens e desvantagens desse novo 
projeto, abordadas aqui de forma sintetizada. 

Turban, Rainer e Potter (2007) destacam como principal vantagem do desenvolvi-
mento do SIG próprio à modelagem do sistema, sendo customizado de acordo com as 
necessidades da empresa. A utilização do SIG próprio apresenta maior eficiência em 
todos os processos organizacionais, o que não ocorre com SIG’s padronizados, uma 
vez que nem todas as ferramentas disponibilizadas são úteis para a empresa. Por outro 
lado, a desvantagem de um SIG exclusivo segue associado ao tempo despendido para 
seu desenvolvimento aliado ao custo elevado, desta forma, deve-se analisar detalhada-
mente todo projeto para verificar sua viabilidade. 

→ 3. Conclusão

Comparado ao surgimento da produção industrial, o conceito de logística é pouco 
difundido e, por ser um tema relativamente recente nas organizações, passou a ser dis-
cutido com mais propriedade com a necessidade pela busca da vantagem competitiva 
percebida pelos empresários.
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A vantagem competitiva baseada em sistemas integrados de gestão logística ocorre 
com o entendimento da necessidade de aquisição de tecnologia de informação para in-
tegração da cadeia produtiva, a fim de atender o cliente final. Atualmente é a fonte de 
vantagem competitiva no mercado, porém, devem ser repensados os processos organi-
zacionais, bem como o seu redesenho. 

Para obter vantagem competitiva, as empresas estão recorrendo aos sistemas inte-
grados de informação e tentam automatizar seu processo produtivo utilizando algu-
mas tecnologias do tipo: Electronic Data Interchange (EDI), o Warehouse Management 
System (WMS), tecnologia de código de barras e o Vendor Managed Inventor (VMI).

Considerando que um projeto tecnológico de reintegração ao ciclo produtivo exige o 
tratamento da coleta, desmontagem, remanufatura e reuso dos componentes, com vistas 
a minimizar o impacto ambiental, entende-se que um sistema de informação de logística 
de fluxos reversos exige especificidades que permitam trabalhar com a diversidade e a 
heterogeneidade dos produtos já mencionados, tornando-os especializados e flexíveis. 

A existência de tecnologia adequada que garanta os processos reversos em suas 
diversas etapas é um dos pontos principais para o equilíbrio entre os fluxos direto e 
reverso.

A falta de softwares comerciais adaptáveis aos diversos tipos de empresas tem pro-
piciado a muitos operadores logísticos e empresas que implantaram sua própria área de 
logística reversa o desenvolvimento de softwares próprios, o que as levou a tornarem-se 
empresas de serviços no ramo. Acredita-se que, com as exigências da legislação, muitas 
empresas especializadas em informática comecem a estudar o lançamento de progra-
mas específicos. Esses programas permitem o rastreamento do produto e do seu retor-
no nas diversas etapas, com o desenvolvimento em paralelo, de um banco de dados que 
melhore o destino dado aos produtos retornados e que estes se relacionem corretamen-
te com os demais sistemas das empresas.

Para enfrentar os diferentes tipos de produtos e causas de retorno, os sistemas de 
informações deverão ser mais flexíveis às mudanças, permitindo assim a inclusão das 
características necessárias para o atendimento das necessidades específicas da logística 
reversa, nos mais diferenciados processos produtivos e com enfoque centrado unica-
mente na eficiência das aplicações da TI focada nos objetivos, metas e requisitos destas 
organizações, relacionados as operações da cadeia reversa.
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CAPÍTULO 8

Tecnologia verde, tecnologias sustentáveis, 
tecnologias ecológicas e eco-Inovações: 

análise a partir das patentes depositadas pela UNICAMP 1  

Rafael Kellermann Barbosa
Bastiaan Philip Reydon  

 

→ Introdução

As inovações que não degradam o meio ambiente têm sido vistas como a grande 
alternativa para se enfrentar os grandes problemas ambientais que se colocam para a hu-
manidade. O caráter e o papel das inovações tecnológicas na solução de problemas am-
bientais vêm sendo discutidos na teoria pelas várias escolas de pensamento econômico 
que lidam com o meio ambiente, 2 mas, neste trabalho, contrariando o main stream, con-
sidera-se que a geração de tecnologias é um processo dinâmico e complexo que acontece 
em um ambiente de constante interação entre os diversos agentes que o compõe.

A problemática ambiental é um elemento relativamente novo, direcionando as ino-
vações para soluções mais amigáveis, como propõe a Economia Ecológica, particular-
mente Dali (1997), May (2003) e outros. Neste contexto, destaca-se o papel das univer-
sidades. Essas instituições vêm ampliando seu papel na geração de invenções e mesmo 
de inovações, deixando de ser somente um provedor de mão-de-obra especializada e 
assumindo uma função cada vez mais empreendedora. No caso brasileiro, este fato é 
ainda mais relevante: Gullo & Guerrante (2006) e Nunes e Oliveira (2007) apontam 

1 Esta é uma versão resumida dos capítulos 3 e 4 da dissertação de mestrado defendida por Barbosa (2011).
2 A respeito da diferentes abordagens na economia do meio ambiente, veja Andrade (2008).
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que as instituições públicas de pesquisa respondem pela maior parte da geração de 
tecnologias 3 no país. 

A combinação de ambos os aspectos, isto é, o desenvolvimento de inovações sus-
tentáveis, e particularmente as inovações na Universidade levaram a formulação da 
pergunta central do presente capítulo: o que caracteriza as eco-inovações e quais os 
principais determinantes para a sua geração na universidade?

Essas perguntas serão abordadas ao longo do trabalho, mas, principalmente, no 
item 2, que consiste em uma revisão teórica a respeito da eco-inovação e de seus deter-
minantes. A discussão desses dois grandes temas (tecnologia na economia ecológica, 
definição e determinantes da eco-inovação) fornecem as bases teóricas e a contextua-
lização necessária para investigar em maior detalhe o principal problema de pesquisa 
abordado neste capítulo.

Inovação na universidade é um tema relativamente pouco explorado na literatura 
econômica, bem como eco-inovação. Analisar a eco-inovação em uma universidade 
é um esforço quase pioneiro no Brasil. No item 3 são descritas as características de 
127 eco-patentes entre os 560 pedidos de patentes 4 depositados por pesquisadores da 
Unicamp. O item 4 sistematiza as principais conclusões obtidas. 

→ 1. Determinantes das Inovações e das Eco-Inovações

A discussão dos determinantes da Eco-Inovação passa, primeiramente, pela abordagem 
da inovação em geral. Assume-se neste trabalho que as inovações não são exclusivamen-
te derivadas de impulsos da demanda e que a ampliação dos limites do desenvolvimento 
técnico resultantes de avanços tecnológicos é relevante à medida que torna as institui-
ções que realizam pesquisa e desenvolvimento agentes ativos na dinâmica inovativa.

Nelson & Winter (1982) propõem uma teoria evolucionária da mudança tecnológica, 
na qual a inovação é considerada como o equivalente à mutação e variações genéticas, 
onde o comportamento das rotinas de pesquisa são os genes e a seleção do mercado é 
análoga à seleção natural. Ao considerar a inovação como um processo dinâmico e com-
plexo, onde a firma tem papel central, esta teoria se distancia da análise neoclássica. O 
foco passa a ser o desequilíbrio e a incerteza, o processo de aprendizado, a capacidade de 
adaptação e a atenção para os aspectos institucionais 5 envolvidos no processo de decisão.

Todavia, essas respostas e novos projetos passam por uma seleção que determinará 

3 Tecnologias medidas pelo número de patentes.
4 Neste trabalho, o nível de atividade inventiva é medido através de pedidos de patentes. Naturalmente, 
este não é o único método possível, mas é adotado devido à riqueza de informações que estes documentos 
oferecem, bem como pela possibilidade de endereçar outro tema adjacente a esse, a saber, o uso do sis-
tema de patentes pela universidade.
5 No que diz respeito aos aspectos institucionais, Dosi e Nelson (2009) afirmam que mudanças organi-
zacionais e políticas públicas adequadas devem ser consideradas na análise de uma inovação, dada a sua 
importância no avanço da tecnologia.
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o sucesso das mesmas. Esse processo se dá no ambiente seletivo, que é composto por 
diversos agentes, como consumidores, governos e outras instituições que podem in-
fluenciar a geração e adoção de uma inovação. Essas inovações podem ter diferentes 
características, tanto quanto ao seu aspecto técnico, de produto ou processo, quanto à 
sua natureza, radical ou incremental (Dosi, 1982).

Sartorius (2006), dialogando com Dosi, afirma que as eco-tecnologias também po-
dem ser divididas nessas categorias e que a seleção tanto de um paradigma (inovação 
radical) quanto de uma trajetória tecnológica(inovação incremental, delimitada por 
um paradigma) 6 é influenciada por fatores econômicos, sociais e institucionais que 
compõe o ambiente seletivo. O ambiente econômico e institucional atua no ambiente 
seletivo em dois momentos (em analogia com o processo biológico de evolução): pri-
meiramente seleciona a direção da mutação (via seleção do paradigma ou trajetória 
tecnológica) e depois seleciona as mutações realizadas no mercado através de seus 
diversos mecanismos (Dosi, 1982; Savioti & Metcalfe, 1991).

Kemp et al. (2000) afirmam que as inovações envolvem um complexo sistema de 
interações entre as firmas e seu ambiente, sendo que este ambiente pode ser visto de 
duas maneiras distintas. Em um primeiro nível, existem interações entre firmas, seus 
consumidores e fornecedores, particularmente, quando isso envolve estreita interação 
entre produtores e usuários de tecnologias. O segundo nível envolve fatores mais am-
plos, como o contexto sociocultural, o marco institucional e organizacional, a infra-
estrutura disponível, o processo de criação e distribuição de conhecimento científico, 
dentre outros. 

A influência de fatores econômicos e institucionais no ambiente seletivo é particu-
larmente relevante para a identificação de determinantes da geração de eco-tecnologias.

A internalização da problemática ambiental em diferentes setores da sociedade tem 
influenciado diretamente a conformação do ambiente seletivo, de forma que os feedba
cks gerados por essa influência podem se fazer sentir não só nas estratégias de investi-
mento das firmas, mas também no desenvolvimento da ciência e da tecnologia (Kemp, 
2000; Romeiro & Salles-Filho, 2001). O ambientalismo é hoje um fenômeno de mas-
sas formado através da mídia e em franco processo de institucionalização. Isso impõe 
uma mudança de postura por parte dos agentes econômicos, que devem reconhecer 
a questão como uma condição do desenvolvimento industrial moderno (Romeiro & 
Salles-Filho, 2001).

Segundo Porter & Linde (1995) apud Reydon et al. (2007), as firmas não costumam 
inovar em todas as direções, mas direcionar para um ou outro aspecto, dependendo 

6 “Um paradigma tecnológico pode ser definido como um ‘modelo’ de solução de problemas tecno-
econômicos selecionados baseados em princípios altamente seletivos derivados das ciências naturais [...] 
(Dosi, 1988: 1127, tradução dos autores). Já uma trajetória tecnológica é “[...] uma atividade ‘normal’ so-
lucionadora de problemas, determinada por um paradigma, que pode ser representada pelo movimento 
de tradeoffs multidimensionais entre as variáveis tecnológicas que o paradigma define como relevantes.” 
(Dosi, 1982: 154, tradução dos autores)



150 | GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL · VOLUME 2

de sua situação competitiva. A regulação ambiental apropriada pode servir para in-
fluenciar essa situação competitiva na direção da sustentabilidade, fazendo com que 
aumente a relevância do desenvolvimento e adoção de tecnologias ambientalmente 
amigáveis para a estratégia competitiva das empresas. 

Ainda segundo Porter & Linde (1995), a demanda está se movendo na direção de 
valorizar produtos pouco poluentes e energeticamente eficientes. Observando este 
movimento, as empresas procuram investir em inovações que permitam a entrada 
neste segmento de mercado. Isso se nota em países que possuem regulação ambiental 
mais antiga, como a Alemanha, onde as empresas têm obtido vantagens perante con-
correntes internacionais devido à chamada earlymover advantage.

Essas vantagens foram observadas também por Rennings (2000), que, a partir de 
pesquisas junto a empresas européias, constatou que a integração da gestão da inovação 
e da gestão ambiental pode aumentar a competitividade dessas empresas, confirmando 
o que ficou conhecido como Hipótese Porter, segundo a qual poluir é ser ineficiente.

Arundel & Kemp (2009) ressaltam pontos que dos quais a empresa pode se bene-
ficiar ao inovar na direção da sustentabilidade. Esses benefícios podem ser diretos, 
como obtenção de vantagens operacionais, redução de custo, melhor produtividade 
no uso dos recursos, além de maiores vendas decorrentes da demanda por produtos 
verdes. Também podem ser obtidos benefícios indiretos, como melhor imagem, me-
lhor relacionamento com fornecedores; consumidores e autoridades, maior articula-
ção com detentores do conhecimento, melhoria na saúde e segurança, além de maior 
satisfação dos trabalhadores com o ambiente de trabalho.

1.1. Ecoinovações: especificidades e características

O termo eco-inovação é freqüentemente usado como uma abreviação para inovação 
ambiental (environmental innovation) e pode ter diversas definições. Rennings (2000) 
as define como todas as medidas de atores relevantes que levam ao desenvolvimento 
e aplicação de novas idéias, comportamentos, produtos e processos, que contribuam 
para a redução da degradação ambiental e para atingir metas ecológicas específicas. 
Isso inclui inovações de produto e processo, mudanças na gestão organizacional e, 
no que tange ao nível político e social, mudanças na regulação ambiental, comporta-
mento do consumidor e mesmo de estilos de vida.

Essa definição se assemelha à de Kemp (1997), para quem as inovações ambientais 
são entendidas como processos, produtos, técnicas e sistemas de gestão novos ou me-
lhorados que evitam ou reduzem impactos ambientais negativos. Arundel & Kemp 
(2009: 16), resumem os diversos conceitos com a seguinte definição:

A eco-inovação é a produção, assimilação ou exploração de uma novidade em produ-
tos, processos de produção, serviços ou gestão e modelos de negócios, que tem como 
objetivo prevenir ou reduzir substancialmente riscos ambientais, poluição e outros 
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impactos negativos do uso de recursos (incluindo energia) através do ciclo de vida de 
um produto ou processo. O ineditismo e os objetivos ambientais são os dois fatores 
distintivos (Arundel & Kemp, 2009: 16, tradução dos autores).

Além dessas definições, há também um termo mais geral, tecnologia mais limpa 
(Cleaner Technologies), que consiste em toda a técnica, processo ou produto que di-
minui, ou elimina, danos ambientais e/ou o uso de matérias-primas não renováveis, 
recursos naturais ou energia (Kemp, 1997).

Este autor faz ainda a distinção entre Clean(er) Technologies e Cleaning Technolo
gies. O primeiro grupo se refere às tecnologias que reduzem insumos ou os substituem 
como mudanças de processos integrados que previnem poluição, tecnologias recicla-
doras  e tecnologias que produzem produtos mais limpos.

Já as tecnologias cleaning correspondem àquelas conhecidas como endofpipe e 
outras formas de tratamento de resíduos, sendo que as cleaner technologies freqüente-
mente são vistas como superiores às cleaning technologies, devido ao seu caráter pre-
ventivo e estrutural de mudança (Gonzáles, 2009). Utilizado nessas duas categorias, 
o conceito de eco-eficiência, que pode ser aplicado àquela tecnologia ou inovação que 
causa menos danos ambientais por unidades de produto, ou serviços, pode ser resu-
mido na equação abaixo.

Ecoeficiência        =  valor do produto ou serviço
               impacto ambiental

Segundo o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 2000), a 
eco-eficiência não é uma medida simples de se identificar na prática, mas, geralmente, 
atende a pelo menos um dos seguintes requisitos:

	 Redução da intensidade do uso de materiais;
	Redução da intensidade energética;
	Redução da dispersão de substâncias tóxicas;
	Aumento da reciclabilidade;
	Maximização do uso de recursos renováveis;
	Aumento da durabilidade dos produtos;
	Aumento da intensidade do serviço prestado.

Baseados na definição apresentada anteriormente, Arundel & Kemp (2009) desen-
volveram uma tipologia aplicada as eco-tecnologias. Os autores distinguiram quatro 
tipos de eco-tecnologias: 

a.  Tecnologias Ambientais (Environmental technologies):
	Tecnologias de controle da poluição, inclusive de tratamento   
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de resíduos e água.  Tecnologias que limpam (Cleaning)    
e tratam a poluição lançada no meio ambiente;

	Tecnologias de processo mais limpas: novos processos de   
manufatura que sejam menos poluentes e/ou mais eficientes;

	Equipamento de gestão de resíduos;
	Instrumentação e monitoramento ambiental;
	Tecnologias de energia verde (Green energy technologies);
	Fornecimento de água;
	Controle de barulho e vibração;

b.  Inovação organizacional para o meio ambiente: Introdução de métodos orga-
nizacionais e sistemas de gestão para lidar com os problemas ambientais na pro-
dução e em produtos. Uma possível classificação é:
	Método para prevenção de poluição: prevenção da poluição  

através da substituição de insumos, uma operação mais eficiente   
dos processos e pequenas mudanças nas plantas produtivas;

	Sistemas de gestão ambiental e de auditoria: sistema formal de gestão  
ambiental envolvendo mensuração, relatórios e responsabilidades   
ao lidar com o uso de materiais, energia, água e resíduos; 

	Gestão da cadeia: cooperação entre companhias para aproximar   
a troca de materiais e reduzir danos ambientais ao longo da cadeia; 

c.  Inovação de produto e serviços que ofereçam benefícios ambientais: Produtos 
novos ou ambientalmente melhorados e serviços ambientalmente benéficos. 
	Produtos novos ou ambientalmente melhorados,     

incluindo eco-casas e prédios comerciais; 
	Serviços ambientais (Environmental services): gestão    

de resíduos sólidos e líquidos, gestão de águas, consultoria   
ambiental, testes e engenharia, serviços de análise;

	Serviços que são menos poluentes e intensivos em recursos;

d. Inovação em sistema verdes (Green system innovations)
	 Sistemas alternativos de produção e consumo que sejam mais amigáveis 

do que os já existentes do ponto de vista ambiental: agricultura biológica 
e sistemas baseados em energias renováveis. 

Estes conceitos podem ser usados para classificar e identificar a existência de uma 
inovação ambiental, ou eco-inovação. Mesmo tendo estes à mão, dizer se uma tecno-
logia é ambientalmente amigável (environmental friendly) ou mesmo se é eco-eficien-
te depende de uma análise caso a caso (Arundel & Kemp, 2009). 
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1.2. Definições de eco inovações aplicadas às patentes

As eco-patentes a serem analisadas serão divididas, primeiramente, entre patentes de 
produtos e patentes de processos. A segunda distinção consiste em classificá-las em 
tecnologia mais limpa (Cleaner Technology) ou fim-de-tubo (endofpipe). 

Conforme visto no subitem anterior, o primeiro grupo se refere às tecnologias que 
reduzem insumos ou os substituem; mudanças de processos integrados que previnem 
poluição; tecnologias recicladoras; e que produzem produtos mais limpos. Enquanto 
as fim-de-tubo, ou Cleaning Technologies, correspondem às destinadas à remediação 
ambiental e outras formas de tratamento de resíduos (Kemp, 1997).

O segundo nível de classificação será baseado na tipologia de eco-inovações pro-
posta por Arundel & Kemp (2009). No entanto, esta tipologia diz respeito à inovação 
em sentido amplo, ou seja, não se restringe às soluções tecnológicas, englobando o 
setor de serviços, inovações organizacionais e sistemas de produção e consumo, cujo 
escopo muitas vezes foge à proteção patentária. Portanto, as sugestões dos autores fo-
ram adaptadas, incluindo somente as tecnologias de produto e processo que atendam 
aos seguintes critérios, conforme item 2:

Produtos mais limpos – são aqueles que substituem outros não renováveis, ou re-
duzem a toxicidade da composição dos mesmos. Estes produtos mais limpos terão 
assim menor resiliência (capacidade de retornar ao estado natural com menor geração 
de resíduos) (Holmberg et al. 1996).

Tecnologias de reciclagem – baseados na premissa de que apesar de não haver a 
possibilidade de reciclabilidade total, deve-se, quando possível, aumentar o grau de 
utilização dos mesmos, reduzindo o despejo de resíduos e extração de recursos do 
ambiente (Daly, 1997).

Tecnologias mais limpas – dizem respeito aos processos e outros mecanismos que 
reduzam a intensidade na utilização dos recursos tanto materiais quanto energéti-
cos utilizados em etapas intermediárias da produção (throughput), previstos por Daly 
(1997) e Kemp (1997, 2009).

Tecnologias de controle ou redução da poluição (Cleaning Technologies) – con-
sistem nos processos e outros equipamentos destinados, principalmente, à limpeza 
de afluentes e outras técnicas de remediação (Kemp, 1997)

Energia limpa ou renovável – é aquela que no seu ciclo de vida utiliza o máximo 
de matérias primas renováveis ou que reduza ao máximo a toxidade dos seus resídu-
os. Apesar de estar contida na categoria de tecnologia mais limpa é destacada por se 
tratar de um aspecto de alta relevância do ponto de vista econômico ecológico, e diz 
respeito ao aumento de eficiência no uso dos recursos em geral, tal qual evidenciado 
por Arundel & Kemp (2009).

Com base nessa tipologia, será feita uma classificação que possibilitará conhecer 
as características das tecnologias que são patenteadas na Unicamp no que diz respei-
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to ao seu potencial econômico ecológico. Além de servir de base para outros traba-
lhos sobre eco-patentes que possam vir a ser realizados.

→ 2. Eco-Patentes da Unicamp.

Este item apresenta uma análise dos pedidos de eco-patentes depositados por pesqui-
sadores da Unicamp. Serão observados aspectos como a evolução do número de pedi-
dos, participação dos institutos da universidade, eco-patentes e suas características.  
Essa classificação objetiva evidenciar peculiaridades da dinâmica eco-inovativa da 
Unicamp, bem como comprovar a efetividade desta sugestão classificatória.

2.1 Metodologia 7

A análise empreendida neste item considera todos os pedidos de patentes depositados 
por pesquisadores da Unicamp e não somente às patentes concedidas. 8 O INPI leva, 
em média, de nove a dez anos para conceder uma patente, contando a partir da data 
de depósito; se fosse considerado esse critério a análise das patentes somente incluiria 
pedidos enviados até 2000.

Considerando que a busca por proteção patentária na universidade cresceu forte-
mente nos últimos 10 anos e o objetivo do trabalho é retratar a realidade mais recente 
da atividade inovativa, optou-se por considerar todos os pedidos realizados. Os tra-
balhos de Gullo & Guerrante (2006) e Nunes & Oliveira (2007), ambos empreendidos 
no âmbito do INPI, se valeram do mesmo critério.

Ainda no tocante à escolha dos documentos a serem analisados, no banco de paten-
tes da Unicamp há diferentes pedidos para uma mesma tecnologia. Este fato é resul-
tado da obtenção de registros de pedidos de patentes em outros países. Devido ao seu 
caráter nacional, quando o pesquisador quiser registrar sua tecnologia em outro país 
deve encaminhar um novo pedido. A exclusão destas patentes duplamente registrados 
que redundou em 501 patentes analisadas no presente artigo.

2.2. As patentes de EcoInovações

As eco-inovações 9 patenteadas por pesquisadores da Unicamp são apresentadas no 
gráfico 1, que relaciona o número de eco-patentes (eixo direito) e demais patentes (eixo 
esquerdo). Considerando todos os pedidos de patentes realizados de 1989 até 2007, 

7 Para maiores detalhes da metodologia vide Barbosa (2011) 
8 Este banco de patentes é disponível no site www.inova.unicamp.br/bancodepatentes. Neste pode-se 
fazer buscas por: inventor, área de conhecimento, instituto depositário, dentre outras.
9 Conforme definição do item 2. 
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as eco-inovações correspondem a 25,35% (127 patentes) 10 do total. Este percentual de 
participação variou ao longo dos anos, passando de 32,76% (19 patentes) em 2002, para 
13,46% (7 patentes) em 2004 e voltando para 31,03% (18 patentes) em 2007. 

O gráfico 2 classifica as eco-inovações da Unicamp entre as de processo e de pro-
duto, uma das principais questões nas discussões teóricas sobre a temática. Observa-se 
pelo Gráfico 2 que na Unicamp 65% (82) das eco-inovações são de processo, enquanto 
32% (41) são de produto e que 3% (4) podem ser classificadas em ambas as categorias. 
Esta constatação refuta a idéia presente na literatura, de que as eco-inovações são pre-
dominantemente de produto. 

Barbosa (2011), nas entrevistas junto aos pesquisadores, indica uma possível hi-
pótese para explicar esta característica das eco-inovações: as diferentes propensões a 
patentear são parcialmente determinadas pela formação acadêmica/profissional do 
pesquisador. Mas segundo estes pesquisadores os mecanismos de regulação/controle 
são os que efetivamente estimulam o incremento da adoção de eco-inovações. Toda-
via esta discussão não poderia deixar de considerar a questão dos limites do papel da 
tecnologia na construção da sustentabilidade.

Como se observa no Gráfico 3 as eco-patentes da Unicamp são predominantemen-
te Cleaner Technologies (tecnologias mais limpas), com 62% do total de eco-patentes 

10 O total de patentes consideradas para este cálculo foram 501. Para maiores detalhes vide Barbosa (2011).

Gráfico 1: Número de pedidos de patentes total e de eco-patentes (1989–2007) 

Fonte: INOVA/UNICAMP. Elaboração própria.
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(79 patentes), ante 38% (48 patentes) endofpipe (fim de tubo), contradizendo a hipó-
tese visitada no item anterior.

As inovações endofpipe dizem respeito à remediação de problemas gerados nos 
processos produtivos, tal qual o tratamento de poluentes. A motivação para a geração 
destas inovações, em geral, reside na necessidade de adequação à legislação ambien-
tal, por exemplo, à limitação da toxidade dos efluentes gerados por uma indústria. 

A proteção das inovações tanto das empresas quanto das universidades tem como 
objetivo final o mercado; no entanto, estas inovações não estão sujeitas às mesmas 
restrições impostas às empresas. Sendo assim, as rotinas de pesquisa na Universidade 
podem ter maior grau de autonomia, inclusive buscando soluções estruturais. Esta 
característica faz da universidade um importante agente na construção da sustenta-
bilidade, pois desenvolve soluções tecnológicas capazes não só de reduzir a poluição, 
mas, de preveni-la e de elevar a eficiência ecológica do sistema produtivo. 

No Gráfico 4, as eco-patentes da UNICAMP foram divididas em cinco categorias, 
conforme explicitado no item anterior. Observa-se que a categoria “tecnologia de re-
dução e controle de poluição” tem a maior participação, com 39,37% (50 patentes) do 
total. Nas demais categorias, a regra é a diversidade de subáreas. Nota-se uma partici-
pação semelhante entre as demais categorias no total, com exceção da “energia limpa 
e renovável”, com 10,23% (13 patentes). Este fato indica que a pesquisa da Unicamp 
em eco-inovações é realizada em diferentes eixos.

Este resultado mostra também a efetividade desta proposta classificatória, pois to-

Gráfico 2: Proporção entre eco-patentes de produto, processo e de ambas

Fonte: INOVA/UNICAMP. Elaboração própria.



TECNOLOGIA VERDE, TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS, TECNOLOGIAS ECOLÓGICAS... | 157

Gráfico 3: Proporção entre eco-patentes Clean Technology e End-of-pipe

Gráfico 4: Proporção de eco-patentes de acordo com a classificação proposta

Fonte: INOVA/UNICAMP. Elaboração própria.

Fonte: INOVA/UNICAMP. Elaboração própria.
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das puderam ser inseridas dentro dessas cinco categorias. Além disso, a mudança de 
foco para a finalidade e potencialidade econômica e ecológica da tecnologia torna mais 
clara a contribuição da Unicamp à construção da sustentabilidade.

Como já explicitado por Porter & Van de Linde (1995), poluição é ineficiência e cor-
rigi-la pode gerar vantagens competitivas à empresa. Contudo, a julgar pelos dados co-
letados na interação 11 entre a universidade e empresas, ainda predominam as transa-
ções de tecnologias remediadoras, ou seja, aquelas que mantêm processos ineficientes 
e apenas corrigem as expressões dessa ineficiência produtiva (afluentes como fumaça 
e águas tóxicas).

Segundo Barbosa (2010: 98) a maior efetividade das pesquisas e das eco-tecnologias 
pode ser observado quando se calcula o percentual de eco-patentes que foram licen-
ciadas em relação ao total das mesmas, cujo valor é 19,68% (25), ou seja, uma em cada 
cinco dessas inovações é licenciada. Para as demais patentes essa relação é de 11,98% 
(60). Este é um forte indicativo do potencial mercadológico dessas eco-inovações e 
interesse das empresas por esse tipo de solução.

→ 3.  Conclusão

Primeiramente, o presente trabalho procurou responder algumas perguntas, que pos-
sibilitaram identificar as eco-inovações, classificá-las e entender sua dinâmica de gera-
ção, ou seja, definir a linha de base para a análise das mesmas. A definição de eco-ino-
vação adotada neste trabalho foi delineada como de: produtos, processos ou serviços 
novos ou melhorados, que se distinguem por resultar em uma redução do impacto am-
biental. O avanço das eco-inovações depende de um ambiente institucional propício, 
que conte com regulação adequada e outros incentivos públicos, como o investimento 
em pesquisa. Neste contexto, se destaca o papel da universidade. 

Em termos absolutos, aproximadamente um quarto das patentes depositadas na 
Unicamp entre 1989 e 2007 são eco-inovações. Esse percentual é ainda mais expres-
sivo considerando que há poucas linhas de financiamentos públicos voltadas exclusi-
vamente para este tipo de inovação e que não foram as linhas de pesquisa que indu-
ziram o desenvolvimento das eco-inivações ou eco-tecnologias.

A despeito da maior participação da categoria “tecnologia de controle e redução da 
poluição”, a soma das duas outras categorias, “produtos e tecnologias mais limpas” e 
“energia limpa e renovável” representa 43% do total. Além disso, as eco-inovações da 
Unicamp se diferenciam das demais pela predominância das Cleaner Technologies.

As patentes depositadas por empresas geralmente são soluções remediadoras vol-
tadas à adequação à legislação ambiental. Por não estar sujeita às mesmas pressões, a 
universidade pode servir como um importante ponto de pesquisa voltada à geração 
de soluções estruturantes. A promoção dessas tecnologias por meio do financiamen-

11 Conforme metodologia, estes dados são oriundos do Banco de Dados da INOVA. 
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to público pode tomar ao menos dois caminhos: destinação de recursos especifica-
mente para esses fins, considerando uma agenda de prioridades (baseadas na classifi-
cação proposta); ou reformulação dos critérios de concessão de financiamento de to-
das as novas pesquisas incluindo (ou intensificando) critérios econômicos ecológicos.

Segundo Oltra (2010); Kemp & De Vries (2010) as eco-inovações têm como carac-
terística a predominância de produtos sobre processos e de tecnologia fim-de-tubo 
sobre tecnologias limpas (ou mais limpas). Os dados das eco-inovações da Unicamp 
contradizem esta proposição, denotando que a dinâmica inovativa da universidade, a 
despeito das semelhanças, contém características próprias. As eco-inovações são duas 
vezes mais licenciadas que as demais tecnologias da universidade e esses licenciamen-
tos envolvem, predominantemente, inovações endofpipe. Essa busca por soluções 
remediadoras subsidia o argumento de que as empresas adotam eco-tecnologias, ma-
joritariamente, para se adequar à legislação ambiental.

As diferenças das características da eco-inovação da Unicamp em relação às eco-
inovações em geral, dizem respeito à predominância de tecnologias de processo e clea
ner technologies. Nota-se ainda que essas inovações são fortemente influenciadas pela 
pressão regulatória sobre as empresas, que passam a demandar soluções mais limpas. 
Como visto as diferentes propensões a patentear são parcialmente determinadas pela 
formação acadêmica/profissional do pesquisador. Tangentes a isso, mecanismos de 
regulação/controle poderiam estimular o incremento da adoção de eco-inovações. To-
davia esta discussão não poderia deixar de considerar a questão dos limites do papel 
da tecnologia na construção da sustentabilidade.
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seção iii

APRENDIZAGEM EM ORGANIZAÇÕES





CAPÍTULO 9

Aprendizagem organizacional para a sustentabilidade: 
integração ao trabalho e valorização do fator humano 

Marco Antonio Silveira
Larissa Maia e Marina Fioravanti 

 

→ Introdução

Aprender desempenha um papel central na vida dos seres humanos. Ao contrário 
da maioria dos outros seres, ao nascer somos totalmente dependentes, não tendo au-
tonomia ou capacidade para praticamente nada. Assim, sob a tutela dos adultos próxi-
mos, iniciamos a aprendizagem das coisas mais elementares como falar, andar, saciar 
necessidades fisiológicas de maneira socialmente compatível, entre outras capacidades 
básicas e essenciais. 

Passados alguns anos, chega o dia em que os nossos pais nos conduzem para o pri-
meiro estágio da aprendizagem formal: somos deixados na porta de uma escola (a des-
peito de nossos ruidosos protestos) sob a promessa de que seremos resgatados no final 
do período, e conduzidos novamente para a segurança do nosso lar. 

Nossa educação formal continuará nos bancos escolares, até chegar o momento de 
nossa primeira experiência profissional. E, o que nos espera neste momento? A apren
dizagem na forma de estágios, orientações e treinamentos formais e informais.

Cabe, portanto, a pergunta: de que aprendizagem trata este capítulo? Do forneci-
mento de conteúdos de conhecimento, como ainda predomina nas escolas? No desen-
volvimento de habilidades técnicas e instrumentais, objetivo dos treinamentos con-
vencionais? No cultivo de atitudes melhores, mais condizentes com as necessidades 
de vida em grupo? 
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A aprendizagem organizacional, isso é, aquela que se dá em organizações e para as 
organizações, envolve todos esses aspectos acima mencionados, além de outros que 
serão apresentados neste capítulo e nos próximos que o seguem neste livro.

Sendo a aprendizagem organizacional, ao mesmo tempo, um fenômeno tanto in-
dividual como coletivo, é importante identificar os mecanismos necessários para os 
processos relacionados e que condições estruturais e de interação são fornecidas aos 
seus agentes-chaves.

Uma análise da literatura revela a falta de um corpo teórico convergente sobre 
aprendizagem organizacional. Esse fato possivelmente é o resultado do caráter mul-
tidisciplinar da área, que envolve, principalmente, a educação, a psicologia, o desen-
volvimento organizacional, a administração, a sociologia e a antropologia.

Embora a aprendizagem seja tradicionalmente um campo de interesse da educa-
ção e da psicologia, ela passou a ser também uma preocupação no campo dos estudos 
organizacionais, onde tem crescido ao longo dos anos como resposta às exigências 
do jogo competitivo e da dinâmica atual, que tornam compulsória a implantação de 
mudanças contínuas para que a organização consiga manter ou melhorar seu nível de 
desempenho frente às demais forças do mercado. 1

A ênfase nesse conceito é atribuída à relação inextricável da aprendizagem com 
os processos de mudança organizacional, de modo que a preocupação em melhorar 
os mecanismos associados se mostra crucial em contextos competitivos nos quais a 
inovação em produtos e processos é fundamento da sobrevivência de organizações. 

Este capítulo visa compreender aspectos que podem favorecer a aprendizagem or-
ganizacional, incluindo as estruturas e políticas organizacionais, as modalidades de 
gestão de pessoas, as culturas organizacionais, os valores e tipos de liderança e as com-
petências centrais das organizações. 

→ 1. Aprendizagem, conhecimento e competências

Visando contribuir para a integração de conceitos-chave relacionados com o fenôme-
no da aprendizagem organizacional, propomos em outro trabalho o entendimento de 
aprendizagem como sendo ganho de competência e, esta como sendo a capacidade de 
executar um processo de forma a atender às necessidades a ele relacionadas (Silveira, 
2006: 121)

Identificar a rede (não linear) de relações causais entre aprendizagem, competên-
cia e processos proporciona melhores condições para gerenciar os aspectos relaciona-
dos com o fenômeno da aprendizagem organizacional nos níveis estratégico, tático e 

1 Esse raciocínio não se limita às empresas, valendo para praticamente todo tipo de organização, mesmo 
as governamentais e do terceiro setor, que também precisam melhorar continuamente o seu nível de de-
sempenho para continuar atendendo de modo satisfatório os seus propósitos estratégicos.
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operacional. Isso porque, como discutido no capítulo um, a organização vista como 
uma rede de processos proporciona meios efetivos para integrar as múltiplas variá-
veis nela existentes. 

Vários autores também enfatizam essa relação entre aprendizagem e competência, 
como Kim (1998) que entende a aprendizagem organizacional como um aumento cres-
cente da capacidade organizacional de realizar ações efetivas. Assim, o resultado das 
competências reunidas habilitará a organização para o desenvolvimento de produtos e 
processos com alto valor agregado.

Por outro lado, a aprendizagem pode também ser entendida como ganho de conhe-
cimentos. E, em que pesem algumas diferenças, um possível conflito entre a aborda-
gem de competências ou de conhecimento é indevido:

O mal-entendido está em acreditar que, ao desenvolverem-se competências, desiste-se 
de transmitir conhecimentos. Quase que a totalidade das ações humanas exige algum 
tipo de conhecimento, às vezes superficial, outras vezes aprofundado, oriundo da ex-
periência pessoal, do senso comum, da cultura partilhada em um círculo de espe-
cialistas ou da pesquisa tecnológica ou científica. Quanto mais complexas, abstratas, 
mediatizadas por tecnologias, apoiadas em modelos sistêmicos da realidade forem 
consideradas as ações, mais conhecimentos aprofundados, avançados, organizados e 
confiáveis elas exigem. (Perrenoud, 1999: 7)

Nonaka e Takeuchi (1997) abordam o processo de geração do conhecimento a par-
tir da identificação de dois tipos de conhecimento. O primeiro tipo é o conhecimento 
explícito, que pode ser formalizado, e que é contido nos manuais, procedimentos, nor-
mas e outros documentos. O segundo tipo, conhecimento tácito ou implícito, é obtido 
através da interação direta entre as pessoas, pela experiência, sendo só comunicável 
indiretamente através de metáforas e/ou analogias. 

Nessa perspectiva, o desempenho de uma organização é definido por sua base de 
conhecimentos e pelos processos de acumulação, aquisição, articulação e incremento 
do conhecimento sobre o qual a organização tem controle. Essa perspectiva possui si-
milaridades com a abordagem de competências essenciais de Prahalad & Hamel (1994), 
cujo trabalho demonstra que a competitividade de uma organização está atrelada a es-
sas competências, as quais, por sua vez, são resultantes do aprendizado coletivo. 

Uma definição com ampla aceitação nos meios acadêmico e empresarial é a de 
competências como sendo combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e ati
tudes, expressas pelo desempenho profissional, dentro de determinado contexto organi
zacional. Esse enfoque que, entre outras vantagens, integra os conceitos de conheci-
mento e competência, é conhecido como modelo CHA (Conhecimentos, Habilidades 
e Atitudes). Tal modelo está alinhado com a visão de especialistas no desenvolvimento 
de competências:
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São múltiplos os significados da noção de competência. Eu a definirei aqui como sendo 
uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em 
conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Para enfrentar uma situação da melhor 
maneira possível, deve-se, via de regra, pôr em ação e em sinergia vários recursos cog-
nitivos complementares, entre os quais estão os conhecimentos. (Perrenoud, 1999: 7)

Toda tentativa para apoiar uma prática no que diz respeito a uma regra explicitamente 
formulada, seja no campo da arte, da moral, da política, da medicina ou até da ciência, 
choca-se com a questão das regras que definem a maneira e o momento oportuno – 
kairos, como diziam os Sofistas – da aplicação das regras ou, como se diz tão bem, a 
colocação em prática de um repertório de receitas ou técnicas, em suma, da arte da 
execução com a qual é inevitavelmente reintroduzido o habitus. (Bourdieu, citado por 
Perrenoud, 1999: 9)

Essa noção de competência indica um enfoque de aprendizagem como algo que 
transcende a aquisição de novos conhecimentos e reforça a idéia de capital humano 
apresentada no capítulo um como “as competências dos empregados colocados a servi
ço da organização”.

Ao se estabelecer a relação entre aprendizagem e capital humano de uma organiza-
ção, pode-se dizer que aquela proporciona aumento deste. Portanto, quanto maior a 
competência, maior é o capital humano, entendido como um ativo econômico, dispo-
nível para ser “investido” na organização e em seus processos. 

1.2. Mudança cognitiva ou comportamental?

A compreensão ampliada de aprendizagem trazida pelo modelo CHA de competência, 
engloba tanto as mudanças cognitivas 2 como as mudanças comportamentais. 

Para Steil (2002), a despeito da existência de diferentes linhas teóricas na busca de 
entendimento das bases da aprendizagem organizacional, a perspectiva cognitiva possui 
um ponto de convergência fundamental, que tem suas raízes em abordagens como a de 
Kant, que sugere que o conhecimento é construído pelo homem a partir de objetos e ou-
tros conhecimentos apresentados a este; ou seja, o ponto de partida da criação de conhe-
cimento é a experiência. Esse conhecimento construído é dinâmico, sendo resultante de 
uma reconfiguração criativa da vivência individual e, portanto, não-neutro e subjetivo. 

O longo e acirrado debate entre psicólogos cognitivistas e behavioristas sobre a na-
tureza da aprendizagem em organizações é comentado por Steil, sendo esse debate pau-
tado pela aprendizagem individual.

2 Festinger afirma que cognição diz respeito a qualquer conhecimento, opinião ou convicção sobre o 
ambiente, sobre nós próprios ou o nosso comportamento (1975: 13). 
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A perspectiva behaviorista (ou comportamental) entende a aprendizagem relacio-
nada com a mudança de comportamento em resposta à exposição da pessoa a estí-
mulos provenientes do mundo exterior (relação do indivíduo com o ambiente) em 
uma situação específica. Esse estímulo (input) é, então, considerado um catalisador 
ou insumo para a aprendizagem, gerando uma modificação observável no compor-
tamento (output). A aprendizagem nessa perspectiva se dá, portanto, por meio de um 
processo de tentativa e erro, gerando uma melhor adaptação do indivíduo ao meio, 
tendo como resultado da aprendizagem um comportamento novo e “aperfeiçoado”.

Por outro lado, uma das principais características da perspectiva cognitivista à 
aprendizagem é que ela dissocia as mudanças nos estados de conhecimento das mu-
danças comportamentais diretas e observáveis, correspondentes a esses novos esta-
dos de conhecimentos.  

É importante, no entanto, observar que situações em que ocorrem mudanças cog-
nitivas sem a correspondente mudança comportamental, ou vice-versa (mudanças 
comportamentais sem alteração na cognição) caracterizam estados transicionais, na 
medida em que geram uma tensão entre a ação e o sistema de crenças de um indiví-
duo. A tensão gerada pelos estados transicionais tem relação com dissonâncias cogni-
tivas, isto é, uma dissonância entre o que a pessoa sabe ou crê e o que ela faz gera um 
incômodo psicológico, que, por sua vez, motiva a pessoa a tentar reduzi-lo, em busca 
da consonância e conseqüente conforto psicológico.  

Ao analisar as diferentes perspectivas, somos levados à busca de uma visão que 
integre à aprendizagem organizacional às contribuições das abordagens cognitiva e 
behavorista. Isso ocorre pois a cognição e o comportamento são tão entrelaçados den-
tro do ser humano que é questionável a viabilidade e o interesse em buscar identificar 
se a aprendizagem é resultante de uma mudança cognitiva ou comportamental. En-
tendemos que só pode ser considerado que houve uma aprendizagem efetiva nos casos 
em que existam de forma integrada às mudanças cognitivas as mudanças comporta-
mentais correspondentes.

→ 2. Aprendizagem Organizacional: Individualidade e Coletividade

Hamel e Prahalad (1994), especialistas em estratégia organizacional, discutem os de-
bates travados entre “cognitivistas” e “behavioristas” visando estabelecer processos 
de aprendizagem que permitam à organização adquirir competências que sejam pro-
motoras de níveis de eficácia e eficiência organizacionais que mantenham ou incre-
mentem sua competitividade. 

Dado que os processos organizacionais são executados coletivamente, uma impor-
tante questão se coloca para o gerenciamento da aprendizagem organizacional: qual a 
relação desta com a aprendizagem individual? 

Na medida em que a aprendizagem proporciona o aumento do conhecimento or-
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ganizacional, ela o faz por meio do desenvolvimento de mudanças cognitivas indivi-
duais, sendo que a integração dessas mudanças a outros níveis da estrutura organiza-
cional (grupo e organização como um todo) configura-se como o grande desafio da 
aprendizagem organizacional.

Nonaka e Takeuchi entendem que o conhecimento é criado apenas por indivíduos, 
sendo que a sua teoria do conhecimento organizacional descreve um processo cujo ob-
jetivo é ampliar “organizacionalmente” o conhecimento criado pelos indivíduos a fim 
de cristalizá-lo na rede de conhecimentos da organização. Esse processo se dá através 
do que os autores denominam de espiral do conhecimento.

O processo inerente à espiral do conhecimento é tal que os conhecimentos (tácitos e 
explícitos) são mobilizados e ampliados organizacionalmente através de quatro formas 
de conversão sucessiva, a saber: socialização (transformação do conhecimento tácito em 
tácito), externalização (tácito em explícito), combinação (explícito em explícito), interna
lização (explícito em tácito). Portanto, o conhecimento que se inicia no nível individual, 
se amplia, cristalizando-se em níveis superiores, cruzando fronteiras entre setores, de-
partamentos, divisões e organizações, e retornando ao indivíduo em estágios superiores 
de desenvolvimento. Dessa forma, o conhecimento organizacional é desenvolvido a par-
tir da conversão e intercâmbio de conhecimentos tácitos e conhecimentos explícitos, nas 
quatro formas identificadas (socialização, externalização, combinação e internalização).

Steil, por sua vez, apresenta o “modelo dos quatro Is”, que descreve como o conhe-
cimento individual é distribuído através de uma organização, delineando e possibili-
tando a aprendizagem organizacional. Nesse modelo, a aprendizagem organizacional é 
constituída de quatro processos inter-relacionados: intuição, interpretação, integração 
e institucionalização. Cada um desses processos pode ocorrer tanto no nível individual 
como nos níveis grupal e organizacional. Esses três níveis definem o arcabouço por 
meio do qual ocorre a aprendizagem e os processos que irão amalgamar a estrutura 
organizacional.  

Além dos três níveis acima mencionados (indivíduo, grupo e organização) identifi-
camos um quarto nível, ao qual denominamos de aprendizagem supraorganizacional 
referente aos ganhos de conhecimento oriundos das relações externas da organização. 
Essa componente do capital intelectual recebe o nome de capital de relacionamento 
(Sveiby, 1998) e sua exploração dá-se de modo mais efetivo em sistemas colaborativos, 
como em cadeias de suprimento, redes e outras formas de arranjos interorganizacionais. 3

3 Esses e outros temas foram tratados em profundidade no volume 1 desta série, intitulado “Gestão da 
sustentabilidade organizacional: Desenvolvimento de sistemas colaborativos (Azevedo e Silveira, 2011), 
em especial nos capítulos 1 e 2.



APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL PARA SUSTENTABILIDADE: INTEGRAÇÃO... | 169

2.1. Paradoxo da aprendizagem em organizações: Indivíduo x Coletivo

A aprendizagem organizacional, portanto, tem um caráter que é, paradoxalmente, ao 
mesmo tempo individual e coletivo, de modo que, muito embora a aprendizagem indi-
vidual não seja sinônimo de aprendizagem organizacional, esta não ocorre sem aquela. 

É possível pensar a aprendizagem organizacional como o crescimento ao longo da 
estrutura de insights e reestruturações bem sucedidas de problemas organizacionais, 
os quais são realizados por indivíduos, mas com impacto nos elementos estruturais e 
nos resultados da organização. 

Vários autores têm essa compreensão da aprendizagem organizacional como a 
aprendizagem individual que ocorre na organização, pois é o indivíduo que possui a 
capacidade de agir nesse contexto. Esse enfoque pressupõe que as pessoas são a enti-
dade primária do aprendizado nas organizações, e que elas criam as formas organi-
zacionais que possibilitam a geração do conhecimento e a mudança organizacional. 

Dado que a aprendizagem das organizações é maior que a soma da aprendizagem 
individual de seus membros, vários estudos buscam entender como isso ocorre, par-
tindo inclusive da dimensão cultural. A associação entre cultura e aprendizagem or-
ganizacional se estabelece na busca de se entender as relações entre aprendizagem in-
dividual e organizacional, isto é, como cada organização concebe e utiliza os diversos 
mecanismos que viabilizam essas dimensões da aprendizagem.

Fica claro, portanto, que não são simplesmente os conhecimentos individuais que 
estão em jogo na aprendizagem organizacional, mas, sim, aqueles conhecimentos que 
são compartilhados e que assim mobilizam a ação coletiva. De forma complementar, 
destacamos que são os indivíduos, ao atuarem como agentes da organização, que irão 
produzir ações aptas à aprendizagem, sendo também as pessoas que individualmente 
podem inibir, retardar, diminuir ou produzir barreiras à aprendizagem. 

Portanto, o fato de indivíduos aprenderem não significa por si que houve um ga-
nho coletivo. A aprendizagem organizacional ocorre quando a aprendizagem con-
tribui para alcançar propósitos organizacionais e é de alguma forma compartilhada 
entre os membros da organização ou quando os resultados da aprendizagem são in-
corporados em estruturas, sistemas e cultura organizacionais. 

→ 3. Aprendizagem integrada ao trabalho: A abordagem TCD 
(Trabalho, Capacitação e Desenvolvimento Pessoal)

O principal desafio para uma gestão competente da aprendizagem organizacional 
é criar estruturas e práticas que possam auxiliar na conversão do conhecimento in-
dividual em conhecimento organizacional e vice-versa. Colocado de outra maneira, 
para que a relação custo-benefício da aprendizagem seja favorável à organização três 
questões básicas se impõem:



170 | GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL · VOLUME 2

■  Saber quais aprendizagens, dentre uma gama imensa de possibilidades, são re-
almente fundamentais, tendo como critérios a competitividade e sobrevivência 
da organização. 

■  Analisar como conduzir o processo de aprendizagem, considerando-se as reali-
dades sociais e culturais específicas da organização. 

■  Garantir o retorno adequado, buscando a otimização dos recursos (humanos e 
financeiros) alocados, numa perspectiva de eficiência e de eficácia. 

Tendo como base um extenso levantamento bibliográfico, Steil afirma que vários 
estudos empíricos têm demonstrando uma correlação positiva entre treinamento e 
melhoria no desempenho organizacional (aumento de produtividade, diminuição de 
turn-over entre outros). No entanto, são levantadas críticas em relação às formas con-
vencionais de treinamento.

Byrne (1999) sugere que as perspectivas tradicionais do treinamento não atingem seus 
objetivos em função de problemas em uma das categorias a seguir: a) o treinamento 
geralmente não possui um foco definido; b) o treinamento geralmente não possui 
apoio da gerência; c) o treinamento não é sempre planejado e conduzido de forma 
sistematizada, de acordo com os indicadores de efetividade de um delineamento de 
treinamento; e d) o treinamento geralmente não está relacionado com outras iniciati-
vas organizacionais. (Steil, 2002: 50)

Portanto, restringir as questões ligadas à aprendizagem a um departamento fun-
cional centralizado, que determina uma lista de atividades como cursos e workshops 
oferecidos ao corpo diretivo para aprovação e encaminhamento, está sendo crescen-
temente questionado. Essas atividades geralmente requerem um considerável inves-
timento financeiro por parte da organização e o retorno ocorre em taxas pequenas, 
pois, muitas vezes, o funcionário não identifica a conexão direta do treinamento com 
o seu trabalho (Brinkerhoff e Gill, 1994; Torraco, 1999).

Para superar os problemas acima mencionados, um caminho que parece ser mui-
to próspero em termos de possibilidades é o da busca de integração do processo de 
aprendizagem organizacional com o desenvolvimento das atividades laborais ineren-
tes à função do empregado (“empregado-aprendiz”). A integração dessas atividades 
resulta na otimização da aprendizagem organizacional através dos ganhos de eficácia, 
por potencializar a aprendizagem, e de eficiência, pela sinergia de esforços criada.

Existem estudos que visam dar suporte à teoria e prática da aprendizagem geren-
cial que ocorre no ambiente de trabalho, buscando responder às inadequações das 
abordagens tradicionais de desenvolvimento e treinamento profissional, baseadas em 
correntes teóricas que enfatizavam que a aprendizagem profissional ocorria principal-
mente dentro do próprio ambiente de trabalho (Lave e Wenger, 1991). Essas correntes 
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teóricas se fundamentam no paradigma interpretativo da aprendizagem, também co-
nhecido como revolução cognitiva (Mezirow, 1996).

Burgoyne e Reynolds (1997) também consideram essa uma área importante tanto 
para a prática profissional quanto para a investigação teórica, possibilitando dimi-
nuir as lacunas existentes entre esses dois domínios. Para estes autores, a prática da 
aprendizagem gerencial engloba atividades como treinamento, educação gerencial, 
desenvolvimento gerencial e toda gama de aprendizagem natural, acidental e não 
deliberada que ocorre na trajetória do trabalho.

Pode-se enquadrar nessas categorias acima analisadas a aprendizagem informal, 
que ocorre quando a aquisição de conhecimentos relacionados à tarefa é decorrente ou 
configura-se como efeito secundário da realização de outras atividades. Entretanto, o 
treinamento informal não é, necessariamente, não planejado ou sem foco (Colarelli e 
Montei, 1996). 

3.1. A Abordagem TCD para a aprendizagem

A alternância entre atividades laborais e reflexões sobre essas atividades e seus resul-
tados, estabelecendo uma relação circular ação-feedback, aumenta muito a efetivida-
de da aprendizagem, que é aqui entendida como ganho de competência:

A construção de uma competência depende do equilíbrio da dosagem entre o trabalho 
isolado de seus diversos elementos e a integração desses elementos em situação de 
operacionalização. A dificuldade didática está na gestão, de maneira dialética, dessas 
duas abordagens. É uma utopia, porém, acreditar que o aprendizado seqüencial de 
conhecimentos provoca espontaneamente sua integração operacional em uma com-
petência. (Étienne e Lerouge, citados por Perrenoud, 1999: 10)

Unindo as vantagens da integração trabalho-aprendizagem com o enfoque de com-
petências baseado no modelo CHA, propõe-se uma abordagem denominada TCD, em 
que se busca a integração entre Trabalho, Capacitação profissional e Desenvolvimento 
pessoal. Essa abordagem ressalta, em especial, dois aspectos principais: a) integração 
do desenvolvimento de competências com as atividades laborais; b) distinção entre 
capacitação profissional e desenvolvimento pessoal.

A abordagem TCD busca a superação da (acima citada) dificuldade destacada por 
Étienne e Lerouge para a gestão entre “os elementos isolados” que compõem uma com-
petência e “a integração desses elementos no trabalho” através do desdobramento da 
competência em seus vários níveis, iniciando-se por:

■  competência instrumental, formada pelas componentes “conhecimento” e 
“habilidade”, que estão diretamente ligadas à realização das atividades laborais 
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nos contextos dos processos a serem executados na organização; os conhecimen-
tos estão relacionados com o “saber o que fazer e o porque fazer” (knowwhat e 
knowwhy), e as habilidades estão relacionadas com o “saber fazer” (knowhow);

 ■  competência atitudinal, relacionada à componente “atitude” que, mesmo 
não estando diretamente associada à atividade laboral, influencia direta e in-
diretamente os seus resultados; de acordo com esse conceito, as atitudes estão 
relacionadas com o comportamento do empregado dentro do trabalho e com 
questões de natureza psicossociais relativas ao trabalho. 4

As lacunas (ou déficits) de competências instrumentais podem ser superadas atra-
vés de vários mecanismos de capacitação profissional. Se a predominância for de 
lacunas de conhecimento, os mecanismos envolvendo a aquisição de novos conteú-
dos são os mais indicados, tais como, leituras, aulas expositivas, grupos de discussão 
técnicas, análises técnicas, entre outras. Se houver lacunas na componente habilida-
de, seja essa uma habilidade motora ou intelectual, os mecanismos de aprendizagem 
devem focar a realização de tarefas práticas via ação assistida, simulação, ou mesmo 
exercícios práticos.

Quando as lacunas estiverem associadas à competência atitudinal, os mecanis-
mos para superação devem proporcionar condições para sensibilização da pessoa, 
indo além de práticas que envolvam aspectos puramente racionais. Isso porque as 
atitudes estão, via de regra, relacionadas com valores, aspectos de personalidade e/ou 
percepções pessoais profundas. São exemplos desses mecanismos vivência em grupo, 
coaching, mentoring, entre outros.

Ao integrar três componentes fundamentais para a vida humana na sociedade con-
temporânea – o trabalho, a capacitação profissional e o desenvolvimento pessoal – a 
abordagem TCD torna-se um instrumento importante para a sustentabilidade orga-
nizacional, na medida em que viabiliza as relações simbióticas entre a organização 
e seus empregados, preconizadas no capítulo um (e ilustrada na sua figura 2), pois 
integra objetivos dos vários stakeholders envolvidos, proporcionando condições para 
uma organização ser, ao mesmo tempo, economicamente viável e socialmente justa.

Trabalho, capacitação e desenvolvimento pessoal podem ser articulados tanto no 
espaço de trabalho, como em outros espaços organizacionais. Isso porque esses três 
fatores são essenciais para o ser humano, independente de onde estejam inseridos. 
Assim, a integração TCD, como proposto por Silveira, pode ocorrer em qualquer tipo 
de organização, mudando apenas o elemento a ser enfatizado. A figura 1 ilustra a ver-

4 São exemplos de atitudes favoráveis ao bom desempenho de uma organização: ouvir, respeitar e res-
ponder às idéias e argumentos de outras pessoas; apresentar claramente suas idéias e aceitar que essas 
sejam discutidas e avaliadas por outros; senso de ordem, iniciativa; compartilhar conhecimentos, moti-
vação, presteza entre vários outros exemplos possíveis.
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satilidade da abordagem TCD, exemplificando sua aplicabilidade em três diferentes 
tipos de organização: empresas (onde a ênfase é o trabalho), instituições de ensino 
(ênfase na capacitação) e instituições para reabilitação de pessoas (clínicas de recu-
peração, instituições socioeducativas, entre outras) cuja ênfase é o desenvolvimento 
pessoal, visando à superação de algum problema mental ou comportamental. 5

Na empresa, cujo propósito principal é gerar produtos com valor agregado, a ênfase 
é o desenvolvimento de trabalho com qualidade, o qual se dá através de empregados 
que possuam competências instrumentais e atitudinais. Nas instituições de ensino, 
a ênfase é o desenvolvimento das competências dos educandos, sendo as atividades 
práticas um dos recursos mais poderosos para isso. As instituições que visam à trans-
formação de atitudes, como as clínicas de reabilitação, encontram na realização de 
tarefas (como na laborterapia) e na capacitação profissional (como em instituições pe-
nais), importantes recursos para proporcionar condições para que as pessoas possam 
se reintegrar de modo adequado ao convívio social.

A abordagem TCD nas organizações empresariais está relacionada à percepção, re-
flexão, avaliação, compartilhamento das experiências e capacitação profissional, além 
de contribuir para o desenvolvimento pessoal dos empregados.

5 A figura ilustra o potencial inerente à integração desses três elementos (trabalho, capacitação e desen-
volvimento pessoal). A percepção desse potencial foi a razão que levou Silveira a iniciar estudos visando 
integrar esses três elementos nas organizações empresariais.

Figura 1: 
Abordagem TCD 
no contexto dos 
diferentes tipos 
de organização5 

Fonte: Elaborada a partir das idéias de Silveira.
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(...) um novo conceito de trabalhador exige características intelectuais por meio da 
capacidade de resolver problemas, da criatividade, do senso crítico e da participação 
efetiva e responsável. (Schlünzen, 2000: 61)

A integração dos três elementos da abordagem TCD possibilita a realização profissio-
nal, tornando o trabalho digno e prazeroso, e o trabalhador um ser capaz de fazer o seu 
melhor e se desenvolver cada vez mais, alinhando objetivos e competências individuais 
e organizacionais. Assim, oferecem-se condições para que as empresas desenvolvam o 
“como” fazer, porém, com propósitos definidos, ou seja, “porque” fazer. Dessa maneira, 
a intencionalidade faz toda a diferença e vem ao encontro da nossa dimensão de seres so-
ciais que necessitam de objetivos e resultados que motivem as atitudes e que estimulem 
a busca de algo novo, que possa ser significativo e gratificante.

São as capacidades humanas como a inteligência, a criatividade, a intuição e a ino-
vação, aplicadas à tecnologia e à técnica, os instrumentos-chave para o sucesso das or-
ganizações atuais, o que justifica a valorização da capacitação profissional e desenvol-
vimento social na abordagem proposta. Isso também contribui para melhor atender 
as demandas dos mercados atuais, que se tornam cada vez mais dinâmicos e instáveis.

3.2. Trabalho e alienação nas Organizações: Ressignificação do trabalho

Impulsionado por inovações técnicas, científicas e arrojadas intervenções humanas, 
o período da Revolução Industrial, ocorrida entre os séculos XVIII e XIX, apresenta 
rupturas importantes nos modos de produção e nas relações de trabalho até então 
difundidas. 

Omar Aktouf (1996) citando os escritos de Jean-Yves Calvez (1978) a fim de expli-
car as mudanças provocadas pela passagem do trabalho tradicional para o fabril trata 
das mudanças no processo produtivo decorrentes de tais transformações, em especial 
pela divisão do trabalho. São estabelecidos quatro pontos fundamentais de rupturas 
ou “cortes”: entre o trabalhador e o produto, o trabalhador e o ato de trabalhar, o tra-
balhador e a natureza e, por fim, entre o trabalhador e o empregador.

As conseqüências desses cortes não ficaram no passado; pelo contrário, ainda eco-
am nas relações de trabalho sob as quais vivemos. Isto é justamente o que o TCD busca 
renovar através de seus três elementos: um trabalho que não seja despojado de senti-
do, capacitação profissional que desenvolva as competências e atitudes necessárias e 
desenvolvimento pessoal que estabeleça uma conexão entre o sentido e os valores do 
trabalho e da vida dos sujeitos, estimulando o engajamento dos empregados em seu 
desempenho na organização.

Neste sentido, a proposta integradora do TCD busca associar o crescimento pessoal 
e profissional às atividades do conjunto organizacional. Promover mudanças nos valo-
res, atitudes e na forma como a organização estimula e desenvolve seus empregados, é 
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uma maneira de renovar o significado que os trabalhadores atribuem à sua participa-
ção e desempenho na empresa. 

A organização do trabalho deve oferecer aos trabalhadores a possibilidade de realizar 
algo que tenha sentido, de praticar e de desenvolver suas competências, de exercer seus 
julgamentos e seu livre-arbítrio, de conhecer a evolução de seus desempenhos e de se 
ajustar. (Morin, 2001: 9)

Assim, entende-se como significado do trabalho a representação social que a tarefa 
executada tem para o trabalhador, seja individual (a identificação de seu trabalho no 
resultado da tarefa), para o grupo (o sentimento de pertença a uma classe unida pela 
execução de um mesmo trabalho), ou social (o sentimento de executar um trabalho 
que contribua para o todo, a sociedade). (Tolfo e Piccinini, 2007: 40)

Portanto, apresentadas as potencialidades e as intencionalidades de uma aprendi-
zagem organizacional baseada na abordagem TCD, acreditamos ser possível um pro-
cesso de ressignificação do trabalho, de forma que os empregados poderão atribuir 
novos valores à sua atividade, tendo em vista a melhoria das condições de trabalho, o 
crescimento profissional e a possibilidade de realizações pessoais e para a sociedade. 

4. Métodos TCD e processos alavancados por conhecimento

Embora presente há mais tempo na literatura sobre a teoria econômica da firma e a 
teoria das organizações, o conceito de aprendizagem organizacional ganhou notorie-
dade na década de 90. Se, em suas abordagens iniciais, no contexto da teoria econô-
mica da firma, falar em aprendizagem organizacional significava avaliar resultados 
de desempenho, na medida em que o conceito é apropriado pela teoria das organiza-
ções, o foco passa a ser nos processos, buscando-se entender como as organizações 
agem para conquistar os resultados que indicam a realização de aprendizagens.

Em linha com essa ênfase, a aplicação da abordagem TCD nas organizações tem 
sua vertente operacional apresentada no que Silveira denomina de processos alavan
cados por conhecimento, que são os processos organizados de maneira tal a criar me-
canismos para geração, compartilhamento e aplicação de conhecimentos, integrados 
às atividades laborais.

Para tanto, podem ser utilizadas práticas em equipe, reuniões, discussões temáti-
cas, treinamentos, entre outros, como meios facilitadores da geração e disseminação 
do conhecimento dentro das empresas, especialmente aquelas ligadas a processos in-
tensivos de tecnologia. 

Entre as várias vantagens no desenho de processos que buscam potencializar a apren-
dizagem, destaque-se o fato que empregados envolvidos com mecanismos para alavan-
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cagem de conhecimento se tornam mais qualificados, eficientes e autônomos, contri-
buindo para promover e aumentar o fluxo de inovações e corrigir problemas crônicos, 
levando ao aperfeiçoamento dos processos em suas múltiplas dimensões (tempo, cus-
to, produtividade, ergonomia e qualidade).

4.1. Gestor educador

A integração aprendizagem-trabalho trazida pela abordagem TCD requer um novo 
perfil dos gestores que, sem comprometer as suas atribuições mais comuns ligadas ao 
gerenciamento das rotinas, incorporem a responsabilidade pelo fomento e comparti-
lhamento de novos conhecimentos no âmbito dos processos sob sua responsabilidade. 

Chamaremos tal ator de gestor-educador, isto é, um gestor responsável pela co-
ordenação do capital intelectual e dos processos inerentes à aplicação da abordagem 
TCD dentro do seu departamento. 6 

O conceito de gestor-educador aqui proposto é mais do que uma função: trata-se de 
um perfil. Entendemos que este deve ter a capacidade de identificar as competências 
que precisam ser desenvolvidas e sua relação com a função de cada empregado, tendo 
em vista uma aprendizagem não-homogeneizada e dotada de sentido, de acordo com 
o perfil e os valores de cada um.

Este gestor deverá atuar como um educador no sentido de orientar estudos, orga-
nizar reuniões, ouvir as sugestões, avaliar, enfim, trabalhar junto aos empregados nos 
processos, que agora estarão cada vez mais enriquecidos de novos conhecimentos (é a 
idéia básica de um processo alavancado por conhecimento). 

Além disso, o gestor-educador tem a função de intermediar um diálogo entre os 
empregados e a direção, reportando avanços, dificuldades e sugestões de melhorias 
no trabalho da equipe. O enfoque integrador inerente à abordagem TCD, tendo como 
objetivo a articulação do trabalho ao desenvolvimento dos empregados e o cresci-
mento da organização como um todo, requer que os níveis hierárquicos estejam in-
terligados, de modo que as categorias de trabalho não sejam um impedimento à dis-
seminação do conhecimento e para que a comunicação não fique restrita aos pares.

Como afirma Rossetti et al. (2008), a gestão do conhecimento é a “capacidade de 
lidar de forma criativa com as diferentes dimensões do conhecimento”. Portanto, cabe 
ao gestor-educador promover e coordenar a participação de sua equipe nas práticas de 
aprendizagem, estimulando a geração e disseminação do conhecimento, buscando a 
capacitação profissional necessária, o desenvolvimento pessoal almejado e a inovação 
nos processos.

6 A expressão gestor educador já foi anteriormente utilizada por outros pesquisadores; os autores estão 
trazendo esta expressão para o contexto das abordagens aqui expostas.



APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL PARA SUSTENTABILIDADE: INTEGRAÇÃO... | 177

4.2. Problematização

A problematização é uma metodologia que vem sendo bastante aplicada como técni-
ca de aprendizagem em instituições de ensino. Unindo teoria e prática, os educandos 
submetidos a esse método trabalham com situações reais, refletindo e desenvolvendo 
soluções para problemas que podem vir a enfrentar em sua atuação profissional. 

Em síntese, a Metodologia da Problematização tem uma orientação geral como todo 
método, caminhando por etapas distintas e encadeadas a partir de um problema detec-
tado na realidade. Constitui-se uma verdadeira metodologia, entendida como um con-
junto de métodos, técnicas, procedimentos ou atividades, intencionalmente seleciona-
dos e organizados em cada etapa, de acordo com a natureza do problema em estudo e 
as condições gerais dos participantes. (Berbel, 1998: 144)

Berbel apresenta as cinco etapas que constituem a metodologia da problematização. 
A primeira etapa consiste na observação da realidade, tendo como objetivo a identifica-
ção de não-conformidades, carências e dificuldades, as quais serão o objeto da proble-
matização. Em seguida temos a etapa da identificação dos pontoschaves, momento de 
reflexão, para estudo crítico e abrangente sobre quais seriam as causas dos problemas 
assinalados e quais os pontos principais a serem estudados sobre o problema em questão. 

A teorização, terceira etapa da problematização, consiste na parte de maior conteúdo 
técnico, em que se buscam as informações sobre o problema com o objetivo de melhor 
compreendê-lo e de auxiliar na elaboração de soluções. Todas essas informações e estu-
dos serão úteis na quarta etapa, quando serão formuladas as hipóteses de solução para 
os casos estudados. Finalmente, a última etapa é a da Aplicação à Realidade, na qual as 
ações e mudanças propostas na etapa anterior serão testadas na prática.

A problematização é um poderoso recurso à disposição das organizações, que per-
mite instrumentalizar a ação de gestores educadores, no contexto de processos alavan
cados por conhecimento.

Essa metodologia aplicada ao ambiente organizacional é estratégica, pois utiliza 
elementos reais, pertencentes ao cotidiano do trabalho, e estimula a reflexão sobre 
as ações, sistemas e processos da empresa, a fim de promover melhorias e torná-los 
mais efetivos. Dessa forma, a aprendizagem passa a fazer sentido para o empregado, 
já que a ação educativa não está restrita a um plano teórico distante da realidade, mas 
intimamente ligada à sua atuação profissional.

Portanto, a articulação da problematização ao enfoque TCD ocorre no sentido de 
promover a aprendizagem organizacional que 

[...] implementa um mecanismo pelo qual os trabalhadores contribuem para o de-
sempenho da empresa por meio da aplicação de seus conhecimentos e habilidades em 
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resolver problemas e de inovar constantemente. Cria-se a organização que aprende e 
que gera conhecimento. (Schlünzen, 2000: 57)

Ou seja, estabelecer vínculos de sentido entre a ação educativa e seus resultados e 
ter sempre em vista a utilização de problemáticas reais proporcionam uma aprendiza-
gem em que a geração de conhecimentos e sua aplicação ao trabalho é mais concreta 
e efetiva. 

→ 5. Conclusões: Aprendizagem para 
sustentabilidade e valorização do fator humano

O enfoque de aprendizagem organizacional aqui proposto visa à integração de obje-
tivos de múltiplas naturezas, de modo a que se torne um instrumento para viabilizar 
a sustentabilidade da organização baseada na abordagem triple bottom line, discutida 
no primeiro capítulo deste livro.

Para facilitar a inserção dessa temática tão importante nos vários níveis e dimensões 
organizacionais, buscamos um entendimento da aprendizagem organizacional como 
ganho de competências, sendo esta o agente impulsionador da inovação, de modo a aten-
der as demandas mercadológicas e/ou regulatórias e promover vantagens competitivas. 

Do ponto de vista econômico, a aprendizagem organizacional pode ser vista como 
investimento para o fomento de capital intelectual, que se constitui em um ativo eco-
nômico, como também foi discutido no primeiro capítulo. O novo tipo de relações de 
mercado que vivemos exige um novo comportamento. Empreendedorismo, agilidade, 
flexibilidade e inovação são palavras-chave para o sucesso de uma organização neste 
cenário. Todas estas características estão ligadas ao capital intelectual, que se converte 
em um fator estratégico na relação com os clientes, na melhoria dos produtos e servi-
ços e, principalmente, na implantação de inovações.

Do ponto de vista social, destacam-se benefícios no plano individual e também 
para a sociedade. Em termos de desenvolvimento pessoal, podemos apontar a ressig-
nificação do trabalho, autonomia do sujeito, desenvolvimento de capacidades cogniti-
vas entre outros que impulsionam o crescimento pessoal e profissional dos emprega-
dos. Estes também são os focos primordiais dos benefícios sociais: melhores condições 
de trabalho, respeito aos limites da natureza humana e do meio ambiente são ganhos 
que têm início na própria organização e que se refletem em ganhos para a sociedade.

Assim, a aprendizagem organizacional se constitui em um dos instrumentos mais 
efetivos e fecundos para a promoção da sustentabilidade organizacional. Isso porque 
todo o investimento feito de maneira apropriada em aprendizagem resulta em múlti-
plos benefícios aos vários stakeholders da organização. 

O desenvolvimento de novas competências associadas às prioridades estratégicas 
da organização alavanca uma série de relações causais não-lineares, provocando me-
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canismos de interação positiva entre os vários elementos constituintes da organização. 
Muito embora seja praticamente impossível quantificar de maneira precisa essas rela-
ções de benefícios mútuos (que são o princípio da sustentabilidade organizacional), 7 
elas podem ser ilustradas através dos seguintes ganhos perceptíveis para cada um dos 
cinco stakeholders:

■  O desenvolvimento de novas competências aumenta a empregabilidade do em
pregado, proporcionando meios para que ele agregue mais capital humano à 
organização;

■  O aumento do capital humano agregado, permite o aperfeiçoamento dos proces-
sos organizacionais, resultando em produtos que agregam mais valor aos clientes;

■  O acréscimo no valor agregado pelo produto da organização resulta em maio-
res retornos dos investimentos feitos pelos proprietários da organização;

■  O melhor desempenho da organização resultará em mais oportunidades de 
negócio para os seus fornecedores;

■  Assim, a sociedade terá uma série de ganhos econômicos (mais impostos e gera-
ção de riquezas), tecnológicos (dinamização e adensamento tecnológico das ca-
deias produtivas) e sociais (empregos qualificados e cidadãos mais educados).

Esse raciocínio de certa forma simplista (mas, real e verdadeiro), ilustra mecanis-
mos análogos relacionados com a alavancagem do desenvolvimento socioeconômico 
de uma nação, proporcionada pelos investimentos feitos em educação, ciência e tec-
nologia. A diferença é somente de escala: enquanto esses ocorrem em âmbito nacio-
nal, os investimentos em aprendizagem organizacional provocam reações quantitati-
vamente menores, mas, em vários aspectos, qualitativamente semelhantes.

→ REFERÊNCIAS

AKTOUF, O. A administração entre a tradição e a renovação / Omar Aktouf; organização, adap-
tação e revisão da edição brasileira Roberto C. Fachin, Tânia Fischer. São Paulo: Atlas, 1996.

AZEVEDO, A.M.M., SILVEIRA, M. A. Gestão da sustentabilidade organizacional: Desenvol
vimento de ecossistemas colaborativos. Campinas: CTI, 2011.

BERBEL, N. A. N. A problematização e a aprendizagem baseada em problemas: diferentes ter
mos ou diferentes caminhos? Interface – Comunicação, Saúde, Educação, vol.2, n.2. Botu-
catu Fev. 1998 (Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/icse/v2n2/08.pdf ). Último acesso: 
30/09/2011.

BRINKERHOFF, R; GILL, S. The Learning Alliance – System Thinking in Human Resource De
velopment. San Francisco, Jossey-Bass Publisher, 1994.

7 Vide Silveira (2011).



180 | GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL · VOLUME 2

BURGOYNE, J.; REYNOLDS, M. Management learning: integrating perspectives in theory and 
practice. London: Sage Publications, 1997.

CALVEZ, J.-Y. La pensée de Karl Marx. Paris: Seuil (Points), 1978.
COLARELLI, Stephen; MONTEI, Matthew. Some contextual influences on training utiliza

tion. The Journal of Applied Behavioral Science, v. 32, n. 3, p. 306-326, 1996. 
FESTINGER, Leon. Teoria da dissonância cognitiva. Rio: Zahar Editores, 1975. 
KIM, D. H. O elo entre a aprendizagem individual e a aprendizagem organizacional. Rio de Ja-

neiro: Qualitymark, 1998.
MORIN, E. M. Os sentidos do trabalho. RAE – Revista de Administração de Empresas, São 

Paulo, vol 41, n. 3, p. 8-19, jul./set. 2001. (Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rae/
v41n3/v41n3a02.pdf ) Último acesso: 26/10/2011.

MEZIROW, J. Contemporary paradigms of learning. Adult Education Quartely. v. 46, n. 3,   
spring, p.158-173, 1996.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento na empresa: como as empresas japo
nesas geram a dinâmica de inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 
1999.

HAMEL, G.; PRAHALAD, C. K. Competindo pelo futuro. Rio de Janeiro: Campus, 1994.
ROSSETTI, A.; PACHECHO A.; SALLES, B.; GARCIA, M.; SANTOS, N.; A organização ba

seada no conhecimento: novas estruturas, estratégias e redes de relacionamento. Ci. Inf., 
Brasília, v. 37, n. 1, p. 61-72, jan./abr. 2008. (Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ci/
v37n1/06.pdf ) Último acesso: 19/10/2011. 

SCHLÜNZEN Junior, K. A criação de um ambiente de aprendizagem contextualizado, ba
seado no computador, para a formação de recursos humanos em empresas enxutas. 2000. 
309f. Tese de Doutorado – Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Unicamp. 
Campinas, 2000.

SILVEIRA, M. A. Gestão da inovação em sistemas organizacionais. In: Por que gestão em sis-
temas e tecnologias de informação? Campinas: “Komedi”, 2006, v.1, p. 103-160.

———. Introdução à sustentabilidade organizacional: Integrando o capital humano aos ecossis
temas organizacionais. In: Gestão da sustentabilidade organizacional: Desenvolvimento 
de ecossistemas colaborativos. Campinas (SP): CTI, 2011 p. 23-52

SVEIBY, K. E. A nova riqueza das organizações: gerenciando e avaliando patrimônios do conhe
cimento. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

STEIL, A. V. Um Modelo de Aprendizagem Organizacional Baseado na Ampliação de Compe
tências Desenvolvidas em Programas de Capacitação. 2002. 216f. Tese de Doutorado – En-
genharia de Produção, UFSC. Florianópolis 2002.

TORRACO, Richard J. Integrating learning with working: a reconception of the role of workpla
ce learning. Human Resource Development Quarterly, v. 10, n. 3, p. 249-264, 1999.

TOLFO, S. R.; PICCININI, V. Sentidos e significados do trabalho: explorando conceitos, va
riáveis e estudos empíricos brasileiros. Psicologia & Sociedade; 19, Edição Especial 1: 38-
46, 2007. (Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19nspe/v19nspea07.pdf). Último 
acesso: 17/10/2011.



CAPÍTULO 10

Sustentabilidade, educação corporativa e competências:
desafio das empresas para a perpetuidade do negócio 

Marisa Eboli
Sérgio Mancini 

 

→ Introdução

Pensadores como Marx, Durkhein e Weber certamente não previam que o capita-
lismo racional ou as forças da industrialização pudesse, juntamente com o fenômeno 
da globalização no final do século XX, ter efeitos tão adversos ao meio ambiente e à 
sociedade (Giddens, 1990).

O ideal de progresso como objetivo da economia regida pela acumulação e pelo 
crescimento é medido pelo crescimento do Produto Nacional Bruto. O PIB, por sua 
vez, quando alcançado pela exploração desequilibrada de recursos não renováveis, 
pela destruição das florestas e contaminação do planeta, e acompanhado pela pobreza 
extrema e desigualdade social, é questionado por economistas de renome como Sen, 
Tsuru, Schumacher, Georgescu-Roegen e Daly (Leff, 2001).

Valores, hábitos e práticas sociais são constantemente questionados à luz das infor-
mações (BECK, 1994). Segundo Floriani e Knechtel (2003: 13): “são os processos so-
ciais os responsáveis pela construção de valores culturais para a ciência e tecnologia”. 

Dentro desse raciocínio, a vida é um processo de conhecimento (Maturana e Vare-
la, 1995) e o mundo é um objeto a ser explorado. É também complexo pela quantidade 
de relações disciplinares. Mas, para explicar o comportamento de sistemas socioam-
bientais complexos, é necessário um novo saber, resultado da integração interdiscipli-
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nar do conhecimento. É a racionalidade ambiental que se contrapõe à racionalidade 
estritamente econômica vigente (Leff, 2001). Sendo assim, uma nova forma de saber 
ambiental surge como efeito dos processos de mudança socioambientais (Floriani e 
Knechtel , 2003) e que consta com a participação de todos os atores envolvidos ou, se 
poderia dizer, as várias partes interessadas na construção desse conhecimento no que 
se pode chamar de diálogo de saberes, como postula Leff (2001).

Portanto, todos, incluindo as empresas, encontram-se no contexto de uma socie-
dade de risco e reflexiva, baseada na constatação da complexidade das suas relações, 
construindo novos saberes por meio de processos interdisciplinares. Nesse cenário, 
todos os atores participam das várias etapas, no enfrentamento de novos desafios em 
busca de soluções para a atual crise socioambiental e na geração dos conhecimentos 
necessários.

Fica claro nesse processo para a sustentabilidade que mudanças são necessárias no 
modo de vida da sociedade e no modo de fazer negócio das empresas, pois os atuais 
padrões de consumo e produção são insustentáveis (Martins et al., 2006). São necessá-
rias, antes de tudo, mudanças de valores, responsáveis pelas atitudes e comportamen-
tos das pessoas como consumidores, produtores e cidadãos, e o desenvolvimento de 
novos conhecimentos e habilidades, isto é, de novas competências, segundo o conceito 
de Parry (1996), nesse grande desafio de educação. 

O fato é que, desde a década de 70, com a publicação do relatório do Clube de Roma 
– Limites do Crescimento – alertando para o fato de que em cem anos os limites do 
planeta seriam atingidos se os níveis de poluição ambiental, consumo, industrializa-
ção, produção de alimentos e aumento populacional se mantivessem estáveis, tanto a 
sociedade quanto as empresas vêm reagindo. 

Entre as várias iniciativas relacionadas à educação realizadas em fóruns mundiais 
na intenção de reorientar o mundo para uma nova racionalidade mais ampla que a 
econômica, estão o reconhecimento da UNESCO, em 1975, na Carta de Belgrado, 
acerca da importância da educação ambiental; em 1977, a Declaração de Educação 
Ambiental de Tbilisi; em 1992, na Conferência do Rio, a mudança do foco da Educa-
ção Ambiental para Educação para a Sustentabilidade no Capítulo 36 da Agenda 21 e 
a definição de diretrizes de atuação; os objetivos gerais da educação para a sustenta-
bilidade na Conferência Intergovernamental em Educação Ambiental de Tessalônica 
(Grécia) em 1997; a publicação da Carta da Terra em 2000, equivalente à Declaração 
dos Direitos Humanos, mas, voltada ao Desenvolvimento Sustentável; o lançamento 
dos Objetivos do Milênio em 2000; e em Dezembro de 2002, após a fracassada Cúpula 
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, a proclamação da Dé-
cada da Educação para o Desenvolvimento Sustentável de 2005 a 2014, na Assembléia 
Geral das Nações Unidas. A UNESCO foi escolhida para liderar esse trabalho e elabo-
rou um plano para sua implementação. Fica claro que “[...] a educação para o desen-
volvimento sustentável é um esforço vital e eterno que desafia indivíduos, instituições 
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e sociedades a olhar para o dia de amanhã como um dia que pertence a todos nós ou 
não pertencerá a ninguém” (UNESCO, 2005: 25).

Numa pesquisa realizada em 2006 com trinta empresas sobre desafios à sustenta-
bilidade, de trinta e um desafios mapeados previamente com três grandes empresas, 
educação básica e a educação para a Sustentabilidade foram apontados respectiva-
mente como o 12º e 14º mais importantes sendo que os três primeiros eram: energia, 
corrupção e falta de ética, e comprometimento com valores e princípios (Boechat e 
Paro, 2007). De todos os cinco, só energia não está diretamente ligada à educação.

As empresas, de modo geral, vêm recebendo pressões de todas as partes envolvidas 
no seu negócio para adotar posturas com maior Responsabilidade Socioambiental 
(Zadek, 2000). De certa forma, elas vêm adotando práticas do que pode ser chamado 
hoje de Gestão com Responsabilidade Socioambiental que levaria ao Desenvolvimen-
to Sustentável (Mancini, 2008). Adotaram princípios, valores, práticas de Gestão e/
ou desenvolveram ferramentas e tecnologias que têm que ser disseminados por todas 
as pessoas da empresa. 

Na chamada era do conhecimento, onde as organizações têm que ter grande capaci-
dade de aprendizagem devido às exigências permanentes de formação de competências 
para manter a competitividade do negócio, esse papel é desempenhado por muitas em-
presas no Brasil e no mundo pelos sistemas de educação corporativa. Esses sistemas, ao 
explicitarem as competências humanas necessárias para o atendimento das estratégias 
necessárias para a operação da empresa e definirem soluções de aprendizagem para 
desenvolvê-las, tornam a tarefa mais efetiva do que o tradicional departamento de trei-
namento e seleção (Eboli, 2004).

Em suma, o desafio é grande, as iniciativas devem ser de todos os envolvidos e na 
raiz da questão estão os valores que vão definir as atitudes e os hábitos do sujeito. De-
pendendo da idade da pessoa envolvida, dos objetivos e dos assuntos aprendidos, po-
dem-se distinguir quatro níveis principais de aprendizagem: Educação Básica (ensino 
fundamental e médio), Superior (graduação e pós-graduação), Organizacional (educa-
ção corporativa e institucional) e Informal (ao longo da vida).

O objetivo principal deste trabalho é discutir a importância dos Sistemas de Edu-
cação Corporativa para o enfrentamento dos desafios de uma gestão voltada para a 
sustentabilidade.

→ 1. Gestão para a Sustentabilidade (GPS) 1

A gestão para a Sustentabilidade é uma gestão com responsabilidade social corpora-
tiva que visa ao Desenvolvimento Sustentável (DS), isto é, uma Gestão com Respon-
sabilidade Socioambiental que, segundo Mancini, pode ser definida como:

1 Neste trabalho sustentabilidade e desenvolvimento sustentável serão tratados como sinônimos.
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[...] a gestão caracterizada pelo dever ou obrigação ética de se buscar nas atividades da em-
presa o desenvolvimento pleno das partes interessadas com sustentabilidade ambiental, 
visando a um excelente desempenho econômico, social e ambiental (Mancini, 2008: 61). 

Os termos utilizados para esse tipo de gestão encontrados na literatura são muitos 
não só no Brasil, mas no mundo: 2 Responsabilidade Social, Responsabilidade Socio-
ambiental, Responsabilidade Corporativa ou Empresarial, Cidadania Corporativa e 
outros. Carroll (1999) revisou e discutiu sobre vinte e cinco diferentes formas de de-
finições de RSC na literatura acadêmica. Ainda não há consenso sobre o termo e eles 
apresentam algumas diferenças de conteúdo e metas. De todos, Responsabilidade So-
cial Corporativa (RSC) é mais bem entendido como sendo um termo guarda-chuva 
para um conjunto de sinônimos e conceitos de responsabilidades de gestão com vá-
rias partes interessadas, incluindo sociedade e meio ambiente. Assim afirmam Mat-
ten e Moon (2004) na pesquisa realizada com professores e alunos de 166 escolas de 
negócios na Europa sobre RSC. 

2 Alguns termos das teorias sobre a relação das empresas e a sociedade com significados um pouco di-
ferentes são: Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Citizenship (CC), Business Ethics, Stakehol
derTheory, Sustainability, Corporate Responsibility (CR) e Corporate Social Performance (CSP).

Quadro 1: 
Classificações 

das Teorias 
de RSC

Fonte: Mancini, 2008.
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Para Carroll (1999), a preocupação dos negócios com a sociedade vem de séculos 
atrás, porém, a produção formal escrita sobre o assunto acontece amplamente no 
final do século XX e especialmente nos últimos 50 anos. 

Há muitos estudos acadêmicos tentando classificar as teorias existentes de RSC. 
Tentando realizar essa difícil tarefa, foram destacados alguns na tabela abaixo.

Percebe-se que elas variam de um extremo funcionalista de atendimento a objeti-
vos econômicos, até outro de atender a demandas éticas de bem-estar da sociedade. 
Os autores das classificações, em geral, sugerem que as teorias não sejam estanques e 
sim conectadas de alguma forma, devendo ser encontradas em cada fenômeno social 
(Melé e Garriga, 2004) com intensidades diferentes, logicamente.

E quais são as principais práticas das empresas com uma gestão voltada para o DS?
Hoje, o mercado já dispõe de formas de valorizar as empresas que perseguem a per-

petuidade e resultados de longo prazo. Os indicadores de desempenho de bolsa como 
o ISE no Brasil e o DJSI nos EU são um grande exemplo disso. Portanto, a forma de 
atuação dessas empresas no mercado está mais para a competitividade responsável 
de Zadek (2005) que supõe relações de grande cooperação no mercado do que para a 
competitividade predatória do capitalismo selvagem que levou a sociedade moderna a 
consequências negativas socioambientais.

A tabela abaixo, resultado de uma pesquisa de campo qualitativa em três grandes 
empresas brasileiras com declarado direcionamento para o DS (Mancini et al, 2005), 
indica quais as principais práticas de Gestão com RSA. 

Evidencia-se o alinhamento da visão e missão das empresas ao DS, a fundamenta-
ção na cultura organizacional, o direcionamento estratégico, a adoção de Convenções, 
Princípios e Diretrizes norteadores da sua ação, a utilização de indicadores específicos 
socioambientais para acompanhamento e controle das ações, a utilização de tecno-
logias específicas sustentáveis, o engajamento das partes interessadas, utilização de 
padrões de certificação (no mínimo ISOs 9001 e 14001), sistemas integrados de gestão 
voltados para o DS e relatórios de sustentabilidade. Percebe-se que as três empresas já 
entendiam a necessidade de um grande sistema integrador alinhado à RSA, que uni-
ficasse os sistemas de gestão existentes e as respectivas ferramentas, além da inserção 
do assunto na estratégia da empresa e na cultura organizacional.

Mancini (2008), em sua tese de doutorado sobre Gestão com RSA, realizou uma pes-
quisa quantitativa sobre práticas de gestão e desempenho com 80 empresas brasileiras 
praticantes dessa Gestão. Sintetizando algumas conclusões desse estudo, a gestão com 
RSA é: estratégica, influenciada pelos sistemas de gestão certificáveis, realizada por 
modelos integradores amplos baseados no PDCA e têm um conjunto muito grande de 
práticas e ferramentas como as citadas na tabela 1. Tais práticas e ferramentas pode-
riam ser objeto dos programas de educação para as empresas que querem alinhar suas 
estratégias à sustentabilidade. 
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Tabela 1: Práticas de Gestão com RSA das empresas

Aspecto analisado Empresa A Empresa B Empresa C

Variáveis de Contexto

Setor de mercado Construção Química e Petroquímica
Cosmético e Produtos 

de Higiene

Entidade Associada CEBDS ABIQUIM Instituto Ethos

Âmbito de atuação multinacional multinacional multinacional

Controle acionário estrangeiro nacional nacional

Destino da produção
Revendas de materiais 

de construção
Indústrias Consultoras de venda direta

Colaboradores 1.500
3.000 diretos e
5.000 indiretos

3.500

Faturamento Até US$ 500 milhões R$ 14,3 bilhões R$ 2,5 bilhões

Visão Sustentável Sustentável Sustentável

Missão Sustentável Sustentável Sustentável

Cultura Organizacional 
Sustentável, veio da 
matriz e da empresa

Sustentável e veio da empresa, 
do setor e da ABIQUIM

Sustentável e nasceu 
na empresa

Práticas de RSA

Boas práticas de
Governança Corporativa

Sim Sim Sim

Inserção da sustentabilidade 
na estratégia da empresa

Sim Sim Sim

Convenções, Princípios e 
códigos socioambientais

Pacto Global e código de ética Pacto Global e código de ética Pacto Global e código de ética

Variáveis e indicadores 
socioambientais

Sim Sim Sim

Indicadores Ethos de RSE Sim Não Sim

Tecnologias sustentáveis
Produção limpa, ecoeficiência, 

Avaliação do Ciclo de vida
Produção limpa, ecoeficiência

Ecoeficiência, Avaliação 
do Ciclo de vida

Engajamento de partes 
interessadas

Sim Sim, mas sem sistemática Sim, sistematizado e amplo

Relatórios de 
sustentabilidade

Sim, baseado no GRI
Sim, mas simplificado, 

baseado no GRI

completo e baseado 
no GRI (único reconhecido 

pelo GRI no Brasil)

Padrões de certificação
ISO 9001, 

OHSAS 18001,
ISO 14001

ISO 9001,
 OHSAS 18001,

ISO 14001

ISO 9001,
ISO 14001,

BPF

Sistemas Integrados 
de Gestão da RSA

Sim Em desenvolvimento Só a partir de 2006

“Balanced Scorecard” 
Sustentável

Sim Não Sim

Fonte: Mancini et al. (2005).
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→ 2. Educação para a Sustentabilidade (ES)

O conceito de Educação para Sustentabilidade começou a ser discutido paralelo ao con-
ceito de DS na Assembléia Geral das Nações Unidas em 1987. O conceito de DS foi ama-
durecendo de 1987 até 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, quando foram escritos os quarenta capítulos da Agenda 21. Nela, 
no capítulo 36, aparecem as quatro principais diretrizes para começar o trabalho da ES: 
(1) melhorar a Educação Básica, (2) reorientar a educação existente para o DS, (3) desen-
volver o entendimento público e a conscientização sobre os objetivos de uma sociedade 
sustentável, e (4) treinar líderes e trabalhadores para implementação dos planos de sus-
tentabilidade. Esta última diretriz obviamente exige a conscientização dessas pessoas e 
adesão das empresas e da sociedade. Quanto à diretriz (2), é mais que um conhecimento 
relacionado ao ambiente, a economia e a sociedade. Envolve adquirir habilidades, dife-
rentes perspectivas e valores que guiem e motivem as pessoas a viver numa sociedade 
sustentável. Quanto às habilidades, a ES precisa dar às pessoas habilidades que permi-
tam que elas continuem aprendendo. Habilidades como: comunicar-se efetivamente; 
pensar sistemicamente; pensar no tempo (planejar); pensar criticamente; separar nú-
mero, quantidade, qualidade e valor; capacidade de mover-se da conscientização para 
o conhecimento e ação; trabalhar cooperativamente com outras pessoas; capacidade de 
usar os processos: saber, questionar, agir, julgar, imaginar, conectar, valorizar e esco-
lher; e capacidade de viver em comunhão com o meio ambiente. Sendo assim as pessoas 
precisam ter conhecimento básico de ciências naturais, ciências sociais e humanas para 
entender os princípios do DS, como podem ser implementados, os valores envolvidos e 
conseqüências da sua implementação. Quanto às perspectivas, a pessoas precisam olhar 
um assunto sob a perspectiva das partes interessadas. Quanto aos valores, é importante 
que sejam entendidos os seus valores, os da sociedade que você vive e os valores de ou-
tros ao redor do mundo com ênfase na justiça social (UNESCO, 2006). 

O resultado dessas diretrizes foi avaliado negativamente na Conferência Intergover-
namental em Educação Ambiental de Tessalônica (Grécia) em 1997 e foi ressaltada a 
emergência e a importância de se retomar as ações propostas na agenda 21 juntamente 
com ações de educação que levassem a mudança de padrões de consumo e produção 
da sociedade.

Em 1998, Gutierrez e Prado lançam o livro “Ecopedagogia e cidadania planetária”, 
trazendo a questão da educação de uma perspectiva antropocêntrica para uma pla-
netária o que, segundo Gadotti (2001), levaria a chamar mais apropriadamente essa 
pedagogia de Pedagogia da Terra.

Em 1998, foi publicado pela UNESCO o Relatório da Comissão Internacional so-
bre a Educação para o século XXI, coordenado por Jacques Delors, que estabeleceu, 
entre outras coisas, quais deveriam ser os quatro pilares da educação contemporânea: 
(a) Aprender a ser; (b) Aprender a conhecer; (c) Aprender a fazer; (d) Aprender a viver 
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juntos. Esse trabalho ressaltou a necessidade de se dirigir a educação à totalidade do 
ser humano e não apenas a um de seus componentes.

Para refletir sobre como deveria ser a educação do século XXI e aprofundar essa 
visão de educação integral do ser humano, foi solicitado um trabalho a Edgar Morin 
pela UNESCO em 1999. O Resultado foram os sete saberes necessários a educação do 
futuro (Morin, 2006): (a) Saber o que é conhecer; (b) Saber métodos para estabelecer 
relações num mundo complexo; (c) Saber a complexidade da condição humana; (d) 
Saber a história, a crise e o destino planetário do gênero humano; (e) Saber como 
enfrentar as incertezas; (f ) Saber compreender; e (g) Saber a ética do gênero humano.

Desde 1992 até 2000, uma iniciativa da sociedade civil nos Fóruns Sociais, buscou-
se elaborar uma revisão da Declaração dos Direitos Humanos considerando os novos 
desafios do futuro do planeta, da humanidade e a da sustentabilidade. Como resultado 
dessa iniciativa, foi lançada em 2000 a Carta da Terra, fruto de um trabalho de muitos 
anos de intensa participação e contribuição de várias partes interessadas. Segundo 
Jacobi (2009), essa Carta é uma movimento e proposta de mobilização de ação em 
direção a uma concepção de sustentabilidade. Porém, só em 2003, na sua Conferência 
Geral, a UNESCO reconhece a Carta da Terra como uma importante referência para o 
desenvolvimento sustentável e, portanto, para a ES, segundo Gadotti (2008). 

No ano de 2000, foram lançados os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio como 
marco global de desenvolvimento e da cooperação fixando metas para que as ações 
internacionais transformem os conceitos relacionados ao futuro da humanidade em 
realidade tais como erradicação da pobreza; melhoria na saúde infantil, materna e re-
lacionadas a epidemias; universalização da educação básica; promoção da igualdade 
de gênero e o empoderamento das mulheres; assegurar a sustentabilidade ambiental e 
desenvolvimento de parcerias globais para o desenvolvimento. Todos os assuntos com 
grande necessidade de realização de processos educacionais em todas suas fases de 
implementação.

Na Conferência Internacional de Joanesburgo, em 2002, houve a ampliação em re-
lação à conferência anterior da visão da educação de incentivar valores e atitudes de 
respeito ao meio ambiente para abranger a justiça social e a luta contra a pobreza como 
princípios primordiais do DS. Segundo a UNESCO (2005), esses aspectos podem ser 
traduzidos por valores como solidariedade, igualdade, parceria e cooperação. Além 
disso, ela reafirmou os objetivos educacionais dos Objetivos do Milênio 3 e propôs a 
Década de Educação para o DS como forma de sinalizar que a educação deveria se 
encontrar no centro da busca de um DS.

Segundo a UNESCO (2005), quanto mais evoluía o conceito de DS, mais ficava cla-
ra a necessidade de desenvolver a ES.

3 Adotadas por 189 estados membros na Conferência das Nações Unidas em 8 de setembro de 2000 com 
a Declaração do Milênio nas Nações Unidas para serem cumpridas até 2015. Se cumpridas as metas deve-
rão melhorar o destino da humanidade no século. As do Brasil estão disponíveis em: <http://www.pnud.
org.br/odm/> Acesso em: 17/10/2011.
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[...] a crescente complexidade e o agravamento dos problemas socioambientais, gera-
dos pelo triunfo da racionalidade econômica e da razão tecnológica que a sustenta, 
levaram a colocar a necessidade de reorientar os processos de produção e aplicação de 
conhecimentos, assim como a formação de habilidades profissionais, para conduzir 
um processo de transição para um desenvolvimento sustentável (Leff, 2001: 199).

Então, em dezembro de 2002 foi proclamada na Assembléia Geral da ONU, a Déca-
da da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. A resolução foi adotada, vez que 
a educação foi considerada vital para o DS. A educação é vital, pois, como o DS está 
vinculado a diferentes modelos sociais e econômicos que, por conseqüência, depen-
dem de aspectos do elemento humano com seus direitos e responsabilidades, papéis 
e relações pessoais, instituições, crenças, países, regiões e blocos sociopolíticos, nada 
pode ser resolvido sem a questão cultural. Não bastam as considerações nos três pi-
lares: sociedade, meio ambiente e economia. Por mais que entre eles haja interações 
culturais, é necessário entrar na questão explicitamente através da educação que não 
pode ser tratada sem considerações desses aspectos. A interdependência dessas três 
áreas e o DS fundamenta-se na dimensão cultural. Ao se enfatizar os aspectos cultu-
rais, ressalta-se a importância de, por exemplo, reconhecer a diversidade, o aumento 
do respeito e da tolerância em relação às diferenças. E ainda, integrar na vida privada e 
institucional valores de respeito e dignidade, usar conhecimento dos povos indígenas 
na vida sustentável, reconhecer e trabalhar com enfoques da natureza, da sociedade e 
do mundo especificamente de uma cultura.

O objetivo final é alcançar a coexistência pacífica entre os povos, reduzir o sofrimento, 
a fome e a pobreza, em um mundo onde as pessoas possam exercer dignamente seus 
direitos como seres humanos e cidadãos. Ao mesmo tempo, o meio ambiente natural 
desempenhará sua função regeneradora, evitando perda da biodiversidade e acúmulo 
de lixo na biosfera e na geosfera. A rica diversidade em todas as esferas do meio am-
biente – natural, cultural e social – é um elemento básico para se obter um ecossistema 
estável e para a segurança e a capacidade de adaptação de cada comunidade. Essas 
inter-relações salientam as complexidades que são partes do meio ambiente natural 
e dos sistemas de aprendizagem humana, e que requerem uma constante abordagem 
holística (UNESCO, 2005).

A Carta da Terra 4 é uma grande referência dessa abordagem. Dessa forma, os va-
lores apontados pela UNESCO (2005) que a ES deve promover são:

■  Respeito pela dignidade e pelos direitos humanos de todos os povos em   
todo o mundo e compromisso com justiça social e econômica para todos;

4 THE EARTH CHARTER INITIATIVE. A carta da Terra. Disponível em: <www.earthcharter.org>. 
Acesso em: 17/10/2011.
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■  Respeito pelos direitos humanos das gerações futuras e o   
compromisso em relação à responsabilidade intergeracional;

■  Respeito e cuidado pela grande comunidade da vida em toda a sua   
diversidade, o que inclui proteção e restauração dos ecossistemas da Terra;

■  Respeito pela diversidade cultural e o compromisso de criar local   
e globalmente uma cultura de tolerância, de não-violência e de paz.

Além disso, segundo a UNESCO (2005), a ES deveria possuir as seguintes carac-
terísticas: ser interdisciplinar e holística, ter valores direcionados, favorecer o pen-
samento crítico e as soluções de problemas e recorrer a múltiplos métodos (palavra, 
arte, teatro, debate, experiência, pedagogias diferentes).

→ 3. Educação Corporativa para a Sustentabilidade

Com a realização da Pesquisa Nacional – Práticas e Resultados da Educação Corpora-
tiva 2009 (Eboli et al.; 2010) foram identificados aspectos relevantes em relação a quão 
fortes são os conceitos centrais de EC nas empresas respondentes. Ou seja, até que pon-
to conceitos e elementos básicos em EC estão sendo cumpridos. Tais elementos podem 
ser o direcionamento estratégico, a busca de vantagem competitiva e disseminação e 
cristalização da cultura organizacional, valores e princípios. Os resultados sugerem que 
as ações educacionais são voltadas para atendimento da estratégia, mas o processo não 
necessariamente está vinculado ao processo real de planejamento estratégico empresa-
rial, o que pode gerar uma dissonância entre a EC e a estratégia com o passar do tempo. 
Nos demais itens referentes a esse tópico, a percepção foi, em geral, positiva, o que indi-
caria certo consenso sobre o que é a EC em seus principais conceitos.

No entanto, os resultados dessa mesma pesquisa, para identificar se existem ações 
educacionais no Sistema de Educação Corporativa com o objetivo de desenvolver 
competências para a sustentabilidade, tenderam a negativos, indicando que as ações 
educacionais são pouco voltadas para o desenvolvimento de competências (técnicas 
ou comportamentais) orientadas para a sustentabilidade.

De modo geral, um SEC nasce vinculado à área de RH, pois a EC é um sistema de 
desenvolvimento de pessoas pautado pela gestão por competências. É importante que 
a empresa também trabalhe com o conceito de competência em outros subsistemas 
da gestão de RH, e não apenas em T&D. Se a noção de competência for incorporada 
e assimilada como princípio organizacional, a empresa contratará por competência, 
remunerará por competência e avaliará por competência. E em sintonia com as com-
petências críticas empresariais. 

Nesse sentido, a referida Pesquisa Nacional – Práticas e Resultados da Educação 
Corporativa 2009 também apresentou resultados importantes. Procurou-se ver até 
que ponto as políticas e práticas de EC estão relacionadas e alinhadas ao que ocorre 
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n = 54

Média Geral
Escala 1  5

AE associadas para atingir objetivos estratégicos

AE direcionadas para obter vantagem competitiva

AE partem do mapeamento das competências

Revisão dos programas obedece a ciclos de 
planejamento estratégico

AE como ferramenta de disseminação de cultura

AE refletem princípios e valores vigentes

n = 54

Média Geral
Escala 1  5

AE direcionadas para o desenvolvimento 
de competências do público interno

AE direcionadas para o desenvolvimento 
de competências do público externo

AE direcionadas para o desenvolvimento 
de competências técnicas

AE direcionadas para o desenvolvimento 
de competências comportamentais

DP = 1,35

DP = 1,43

DP = 1,31

DP = 1,12

Gráfico 1: Direcionamento das Ações Educacionais (AE) e Reforço do Conceito de Edu-
cação Corporativa

Gráfico 2: Direcionamento das Ações Educacionais (AE) e Desenvolvimento de Compe-
tências para Sustentabilidade
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nos demais subsistemas de gestão de pessoas. O Gráfico 1 apresenta os resultados 
referentes à percepção dos respondentes quanto à integração entre os processos de EC 
e gestão de pessoas e os demais processos e áreas na organização.

Após a análise dos dados, percebem-se como aspectos positivos: a existência de 
políticas homogêneas e únicas com relação à EC e que há uma preocupação com a 
integração entre os diversos processos da área de RH e gestão de pessoas.

No entanto, quando se trata de uma abordagem mais ampla – envolvendo a inte-
gração com toda organização – ou quando se abordam aspectos específicos, como 
integração com processos de avaliação ou remuneração, percebe-se que a percepção 
revela dificuldades ainda a serem superadas. 

A migração do centro de T&D tradicional para a EC deu foco e força estratégica 
para as ações de desenvolvimento das empresas, evidenciando-as como um dos pila-
res de uma gestão empresarial bem-sucedida. Para tanto, é essencial o papel da área 
de RH na concepção e implementação do SEC, integrado com as demais políticas de 
RH e sintonizado com as estratégias da empresa. Tudo isso, obviamente, requer uma 
parceria profícua com as lideranças empresariais, em especial com aquelas responsá-
veis pelas áreas de negócio.

Mancini (2008) mostrou em sua pesquisa com oitenta empresas brasileiras pra-
ticantes da Gestão com RSA que 84% delas tinham ações de Educação Corporativa 
voltadas para a Sustentabilidade. Além disso, entre as dez primeiras classificadas no 
ranking de melhor desempenho econômico e socioambiental realizado, só uma não 
tem EC para a Sustentabilidade. Das primeiras setenta do ranking, sete não têm ações 
de Educação Corporativa e quatorzes têm, envolvendo não só o público interno, mas, 
também as principais partes interessadas externas à empresa, o que indica uma prá-

Média Geral
Escala 1  5

n = 54

Existência de políticas e procedimentos únicos em EC

Integração com processos de GP/RH
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Gráfico 3: Integração entre educação corporativa (EC) e outros processos/áreas



SUSTENTABILIDADE, EDUCAÇÃO CORPORATIVA E COMPETÊNCIAS: DESAFIO... | 193

tica mais coerente com os princípios do DS. Das dez primeiras, cinco têm programa 
envolvendo desenvolvimento de competências também para as principais partes in-
teressadas externas à empresa.

Devido ao alto índice (84%) das empresas pesquisadas com programas de ES, po-
de-se pensar que essa foi uma conseqüência do alinhamento à sustentabilidade ou 
uma premissa. Além disso, como das primeiras setenta, quatorze têm programa am-
plo com partes interessadas externas, e cinco estão nas dez primeiras, pode-se pensar 
numa relação dos programas de ES com melhor desempenho da empresa.

Para atender as estratégias ligadas à sustentabilidade, as empresas têm que ser ca-
pazes de realizar algumas, se não todas, as práticas identificadas no item acima sobre 
Gestão com RSA. Incluindo aí adoção de novos valores baseados em alguma refe-
rência de princípios como a Carta da Terra ou Os Objetivos do Milênio ou o Pacto 
Global. 5 Para isso precisarão desenvolver competências humanas capazes de propiciar 
a adesão a esses princípios e ao aprendizado e aplicação das existentes e desenvolvi-
mento de novas práticas relacionadas ao DS. 

A seguir, discutiremos algumas dessas competências.

3.a. Competências para a sustentabilidade

De maneira simplificada, segundo Eboli (Eboli et al.; 2010), existem três níveis de 
competências numa organização: 

■ empresariais: que são aquelas instaladas ou que precisam ser desenvolvidas 
e que identificam o negócio como um todo. Essas competências posicionam a 
organização em seu mercado e perante a concorrência. Para Prahalad (1990), 
competências empresariais, que são difíceis de imitar, dão acesso a novos mer-
cados e são reconhecidas como diferenciais pelos clientes são chamadas de core 
competences ou competências essenciais.

■ organizacionais: também são empresariais, mas ligadas a determinadas áreas 
ou processos e dão sustentação às competências empresariais.

■ humanas: estão ligadas às capacidades a serem desenvolvidas nas pessoas e são 
necessárias para que a organização obtenha suas competências empresariais e 
organizacionais.

Os sistemas de educação corporativa trabalham no nível das pessoas. Logo, as com-
petências que serão desenvolvidas pelos sistemas educacionais das organizações serão 

5 O Pacto Global nasceu de um apelo feito pelo secretário das Nações Unidas, Kofi Annan, no Fórum 
Econômico Mundial, em 1999, para que o mundo empresarial se unisse com o objetivo de dar uma face 
humana à globalização. Foi aprovado na ONU, em 2000, por vários governos, inclusive o Brasil. PACTO 
GLOBAL. Global Compact. Disponível em: <http://www.unglobalcompact.org/>. Acesso em: 17/10/2011.
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as competências humanas. Quando os colaboradores atingem as competências huma-
nas, as organizações possuem condições de obter suas competências organizacionais 
e empresariais, porque possuem pessoas em seu quadro com capacidade de responder 
às necessidades do negócio.

Na esfera das pessoas (competências humanas), vários autores procuraram estrutu-
rar o desenvolvimento do conceito de competência e/ou efetuar uma revisão bibliográ-
fica, juntando as várias abordagens (Dutra e Comini in Eboli et al.; 2010). Dentre eles, 
cabe destacar os seguintes: Parry (1996), McLagan (1997) e Woodruffe (1991). 

Ao conceituar competência, Scott Parry (Eboli, 2004) diz que ela resulta de três fato-
res básicos: (a) Conhecimentos: relacionam-se ao saber fazer; (b) Habilidades: relacio-
nam-se ao poder fazer; e, (c) Atitudes: relacionam-se ao querer fazer.

Segundo Dutra (2004), competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades 
e atitudes para que a pessoa desenvolva suas atribuições e responsabilidades agregando 
valor à organização. Ainda segundo ele (Dutra et al, 1999), a partir da pesquisa-ação, em 
que os conceitos foram transformados em instrumentos de gestão e, ao mesmo tempo, 
que o conjunto de gestores da empresa era partícipe da construção desses instrumentos, 
foi possível discutir aspectos importantes da gestão de pessoas. Destacam-se os seguintes:

■  Entrega exigida pela organização – foram questionadas as abordagens metodo-
lógicas para a determinação das entregas requeridas das pessoas. A origem des-
sas entregas deveria estar no intento estratégico da empresa. 

■  Caracterização da entrega – a forma de descrever a entrega requerida das pesso-
as deveria ser facilmente identificável e o mais objetiva possível. 

■  Forma de mensurar a entrega – além da descrição objetiva da entrega havia o 
desafio de criar uma escala para mensurá-la.

Sendo assim, ao longo do texto foram aparecendo algumas dessas competências 
humanas que teriam que ser adquiridas no processo de educação para a sustentabili-
dade. Elas serão apresentadas nos quadros a seguir.

De acordo com Morin, as competências humanas necessárias para enfrentar os 
desafios do DS no novo milênio são: 
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Quadro 2: Competências necessárias para o DS (Morin)

COMPETÊNCIAS

– Saber o que é conhecer

– Saber métodos para estabelecer relações num mundo complexo

– Saber a complexidade da condição humana

– Saber a história, a crise e o destino planetário do gênero humano

– Saber como enfrentar as incertezas

– Saber compreender

– Saber a ética do gênero humano

No documento da Década da Educação para o DS da UNESCO, identificaram-se 
as seguintes competências humanas:

Quadro 3: Competências necessárias para o DS (UNESCO)

COMPETÊNCIAS

– Capacidade nos processos de saber, questionar, agir, julgar, imaginar, conectar, valorizar e escolher

– Capacidade para mover-se da conscientização para a ação

– Ciências naturais, sociais e humanas para o DS

– Comunicação efetiva

– Dignidade, respeito pelas diferenças e tolerância

– Implementação do DS

– Justiça social

– Perspectiva de partes interessadas

– Pensamento crítico

– Pensamento sistêmico

– Planejamento

– Solidariedade, igualdade, parceira e cooperação

– Trabalho cooperativo com outras pessoas

– Valores próprios, da sociedade e de outras pessoas do mundo

– Vivência em comunhão com o meio ambiente

Em oficina realizada no Fórum de Sustentabilidade do SENAC em 2008, com a 
participação de aproximadamente cinquenta pessoas representando vários segmen-
tos da sociedade (empresas privadas, empresas públicas, ONGs, alunos e professo-
res) foram levantadas competências humanas necessárias para atender aos desafios 
de sustentabilidade das empresas. Abaixo está um quadro resumo das competências 
levantadas.
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Quadro 4: Competências necessárias para o DS (Fórum SENAC)

COMPETÊNCIAS

– Capacidade de mobilizar pessoas

– Capacidade de reconhecer limites

– Conhecimento interdisciplinar

– Consciência ambiental, social e econômica

– Cooperação

– Eficiência

– Ética, honestidade e responsabilidade

– Flexibilidade

– Habilidade de diálogo e comunicação

– Habilidade de planejamento 

– Liderança

– Percepção e ação

– Pró-atividade

– Visão crítica

– Visão de longo prazo

– Visão sistêmica

Percebe-se que todas as classificações têm grande semelhança e envolvem grande 
componente atitudinal, sugerindo talvez que soluções de aprendizagem de caráter 
vivencial possam ser mais efetivas para o desenvolvimento de competências para a 
sustentabilidade. Isso estaria mais coerente com o conceito de diálogo dos saberes de 
Leff, de que na experimentação e na relação entre os saberes das partes envolvidas é 
que está o conhecimento interdisciplinar.

3.b. Educação da liderança

Estudo da consultoria Accenture (noticiado pelo Jornal Valor econômico em 05.09.2011), 
feito em parceria com o Comitê de Encorajamento à Filantropia Corporativa (CECP), 
que reúne mais de 180 CEO’s de todo o mundo, mostrou que os critérios para identi-
ficar oportunidades de negócio econômica e socialmente sustentáveis não são os mes-
mos utilizados na hora de detectar oportunidades tradicionais de negócios. Ou seja: na 
prática, o valor da sustentabilidade ainda não foi incorporado no modelo mental dos 
executivos. Só pensam de forma sustentável quando em situações específicas!

Ainda com relação à Formação de Liderança, o autor Hermann Hrdlicka em sua 
Tese de Doutorado (FEA/USP, 2009) sobre as boas práticas de gestão ambiental e a 
influência no desempenho exportador: um estudo sobre as grandes empresas expor-
tadoras brasileiras, também identificou que a variável “Formação de Líderes” apre-
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sentou baixos valores e freqüências no que diz respeito às ações realizadas pela área 
de Gestão Ambiental.

Portanto, na questão da ES, a educação dos líderes não poderia deixar de ser im-
portante.

Esse tema é tratado em alguns cursos como gestão responsável. A educação de exe-
cutivos para a responsabilidade é normalmente realizada através de MBAs. O foco dos 
cursos tem sido “Ética do Negócio”. Windsor (2008), afirma que essa educação é mais 
uma questão de prática do que ensino através de uma disciplina. E que a maior parte 
dos cursos ensina separadamente negócio e ética e avalia os objetivos separadamente. 
Se eles fossem considerados sob a perspectiva da gestão do impacto social os benefícios 
seriam mútuos. Essa interdependência envolve o conhecimento da gestão de múltiplas 
partes interessadas. 

Segundo Windsor (2008), há motivos de preocupação com a educação das lideran-
ças, pois ela ainda é dominada por um modelo científico, fundamentado na economia 
e na psicologia. 

O ranking “Top 100 MBAs” realizado pelo Aspen Institute Business and Society Pro
gram 6 em 2011, com 149 escolas de negócio voltadas para ES, apontou que entre as dez 
melhores encontram-se oito americanas: (1) Stanford Graduate School of Business 
(EU); (2) York University (Canada); (3) IE Business School (Spain); (4) U. of Notre Dame 
(EU); (5) Yale School of Management (EU); (6) Northwestern University (EU); (7) U. 
of Michigan (EU); (8) Cornell University (EU); (9) U. of North Carolina (EU); (10) UC 
Berkeley (EU).

Os critérios de ranqueamento utilizados são ainda um tanto superficiais, mas dão 
uma idéia das escolas que enfrentam o desafio: número de cursos oferecidos com con-
teúdo socioambiental (20%), horas de estudo (25%), número de cursos que tratam da 
relação econômica e socioambiental (30%) e número de artigos publicados com assun-
tos socioambientais (25%). 

→ 4. Conclusões e recomendações

O termo Sustentabilidade ganhou destaque na mídia na última década. 
Aliás, poucos temas têm ligação tão direta com Educação quanto o tema Susten-

tabilidade; é um valor que sempre leva em conta o futuro!
Com certeza Sustentabilidade é um tema que está na agenda de quase todas as or-

ganizações. 
Mas, será que, de fato, as empresas têm se preparado para atuar de forma sustentável?
E é grande a importância e a oportunidade dos Sistemas de Educação Corporativa se-

rem efetivos protagonistas na formação de competências para a sustentabilidade já que 

6 Disponível em <www.aspenbsp.org>. Acesso em: 17/10/2011.
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as empresas com maior envolvimento nesse tipo de gestão, possuem sistemas de educa-
ção corporativa, porém ainda pouco relacionados à educação para a sustentabilidade.

Ainda há pouca integração entre o que se faz no Sistema de Educação Corporativa 
e a área responsável pelo tema Sustentabilidade nas organizações.

Este é o aspecto a que devemos dar destaque: formação de valores e competências 
para sustentabilidade.

Então, fica o questionamento: se todos valorizam tanto o tema sustentabilidade, 
como esperam que as pessoas se comportem de acordo com seus preceitos se não são 
preparadas para desenvolverem as competências relacionadas e, principalmente, não 
têm bons exemplos para se mirar? Educação e Ética são parceiras indissociáveis da 
Sustentabilidade!

Nesse sentido, vale pensar em oportunidades (individuais ou coletivas, formais ou 
não-formais) de formação de competências para sustentabilidade para seu projeto de 
carreira profissional, pois cada vez mais serão valorizadas no mercado de trabalho. 
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CAPÍTULO 11

Educação, treinamento e desenvolvimento em 
tempos de pesquisa, inovação e sustentabilidade 

Sandra Aparecida Formigari Ortigoso
Francisco Ferreira da Silva 

 

→ Introdução

A evolução das novas tecnologias da informação e as intensas mudanças no 
mundo do trabalho em nível global reforçam a necessidade de cada vez mais buscar-
mos alternativas para o processo de educação, treinamento e desenvolvimento e sua 
conseqüente sustentabilidade.

O presente capítulo utilizou-se de pesquisa bibliográfica e da coleta de informa-
ções em websites de instituições que vêm desenvolvendo importantes iniciativas em 
prol do alcance da excelência no que tange a educação, treinamento e desenvolvi-
mento de pessoas. Na primeira parte do capítulo, serão apresentadas as iniciativas de 
universidades, institutos de pesquisa e organizações sem fins lucrativos objetivando 
evidenciar as conquistas e avanços relacionados a temática. Na segunda parte, serão 
ilustradas as iniciativas de empresas brasileiras (Natura e a Sabesp), as quais, atentas 
às tendências de pesquisa, inovação e sustentabilidade, apresentam-se como paradig-
máticas em tempos atuais e futuros. A terceira parte tecerá as considerações finais e 
terá como foco inspirar o leitor a continuar a jornada de construir novos e significa-
tivos caminhos para o efetivo alcance da sustentabilidade.
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→ 1. Iniciativas para inovação e sustentabilidade com base na educação no Brasil

Um olhar para o futuro favorece uma importante reflexão sobre a educação, treina-
mento e desenvolvimento, bem como sobre suas significativas associações com a pes-
quisa, a inovação e os processos de sustentabilidade no Brasil. 

Realizações públicas como a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB) 
nº 1.187 /2011, que disciplina os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica 
e desenvolvimento de inovação tecnológica (P,D&I), constituem-se em grande avanço 
para orientar e incentivar as organizações privadas e públicas, no que tange às suas 
diretrizes atuais e futuras para o incremento da pesquisa, inovação e sustentabilidade 
com ênfase nos processos de educação, treinamento e desenvolvimento de pessoas. 

Outra ação que contempla as tendências de produtos e processos tecnologicamen-
te novos ou que contenham melhorias tecnológicas significativas são as contribuições 
da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Criada em 24 de Julho de 1967, a FI-
NEP constitui-se em empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCT) que, ao longo do tempo, vem-se consolidando como “semente de excelência” 
para o aumento da competitividade e produtividade do setor empresarial brasileiro, 
tanto na área privada, quanto pública. É importante ressaltar que a FINEP trabalha 
para aproximar empresas e universidades, e caracteriza-se como importante referen-
cial para o desenvolvimento tecnológico em tempos atuais e futuros.

Seguindo nessa reflexão, vale destacar também as importantes contribuições ad-
vindas do Grupo de Apoio à Inovação e Aprendizagem em Sistemas Organizacionais 
(GAIA), sediado no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI) – ór-
gão do MCT localizado em Campinas, Estado de São Paulo.

O GAIA é um grupo multidisciplinar de pesquisas aplicadas, que integra geração 
de conhecimento com resultados práticos, aberto à participação de empresas priva-
das e públicas, bem como profissionais e estudantes interessados em aprofundar seus 
conhecimentos, aprendizagens e aplicações nos campos da pesquisa, inovação e sus-
tentabilidade. Com base na Educação, o grupo tem como focos principais as seguintes 
áreas de atuação:

■  Viabilizar mecanismos de gestão baseados no uso inteligente do capital intelectual;
■  Contribuir para a criação de organizações sustentáveis, que ofereçam   

a seus colaboradores condições de crescimento profissional e pessoal.

Acompanhando a trajetória da pesquisa, inovação e sustentabilidade no Brasil, os 
autores tiveram a oportunidade de conhecer e pesquisar sobre os importantes tra-
balhos realizados pelo Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (CIE-
TEC), uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é apoiar projetos de empre-
endedorismo inovador.
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Inaugurado em abril de 1998, a partir de um convênio celebrado entre a Secreta ria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (SDECT), 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (SEBRAE-SP), Univer-
sidade de São Paulo (USP), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) e 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), a missão do CIETEC centra-se em incentivar 
o empreendedorismo e a inovação tecnológica e apoiar a criação, fortalecimento e con-
solidação de empresas e empreendimentos inovadores de base tecnológica.

É importante ressaltar a condução exemplar pelo CIETEC dos processos de pré-
incubação, incubação e pós-incubação de empresas de base tecnológica, destinados, 
basicamente, a apoiar a criação e o desenvolvimento de empresas, particularmente de 
micro e pequenas empresas, bem como seu fortalecimento e consolidação, em termos 
de participação no mercado e geração de empregos com qualidade. Campinas e São 
Carlos (SP) são exemplos significativos dessa realização. 

O CIETEC oferece infra-estrutura física para a instalação e operação das empresas e 
serviços de apoio para atendimento de suas demandas nas áreas de gestão tecnológica, 
empresarial e mercadológica. A atuação múltipla e sistêmica do CIETEC se desenvolve 
com ênfase num ambiente e modelo conceitual de núcleo de parque tecnológico, cons-
tituindo-se em amplo referencial de ensino e de produção científica e tecnológica nas 
regiões em que atua. A relevância do CIETEC merece ser destacada pela aproximação 
das empresas de base tecnológica, a parceria com a Universidade de São Paulo, suas uni-
dades e os Institutos de pesquisa localizados no “campus”, bem como sua forte conexão 
com outras realizações, não somente no âmbito nacional, mas também internacional. 
Por exemplo, em 2007, o centro incubador recebeu 46 missões internacionais que de-
monstraram ações bem sucedidas. Nessas missões, o CIETEC também teve a oportu-
nidade de apresentar produtos e tecnologias de empresas brasileiras incubadas a cerca 
de 270 visitantes de 15 diferentes países.

Considerando a temática da pesquisa, inovação e sustentabilidade, centradas em 
sólidas bases de educação, treinamento e desenvolvimento, é imprescindível resgatar 
as contribuições da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).  

Criada em 1991, a FNQ é uma instituição sem fins lucrativos cuja missão é dissemi-
nar conhecimentos sobre a Excelência em Gestão para o aumento da competitividade 
das organizações nacionais, e conseqüentemente, a competitividade do país. Dentre as 
suas estratégias e ações contributivas estão a capacitação por meio de cursos, eventos, 
publicações e produtos específicos, 1 bem como o apoio para as organizações na aná-
lise de suas práticas de gestão, contribuindo com o diagnóstico e aperfeiçoamento da 
administração dos negócios e, conseqüentemente, a melhoria da posição competitiva 
dos beneficiários.

1 Inclui publicações, bancos de boas práticas, auto-avaliações assistidas, e o Programa “FNQ na Prática”, 
que promove visitas às instituições premiadas (FNQ, 2011).
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 A FNQ instituiu e promove o Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ), que identi-
fica e premia anualmente as melhores práticas de gestão das organizações brasileiras.

A co-autora do presente capítulo tem a grata satisfação de participar de um progra-
ma de pós-graduação de excelência na área pública, desenhado com ênfase nas prerro-
gativas da FNQ e coordenado pelos professores Dr. Roberto Kanaane e Ms. Alécio Fiel 
Filho, na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC)/SP, em parceria com a Fundação 
de Amparo ao Ensino e Pesquisa (FAEP) e as subprefeituras da cidade de São Paulo. 
O programa vem sendo conduzido com grande maestria pela coordenação, equipe de 
professores, funcionários da UMC e da empresa Roka Consultoria, assim como pelos 
alunos, em sua totalidade servidores públicos, protagonistas essenciais dessa realiza-
ção ímpar. A Sabesp é também uma forte parceira e incentivadora do projeto. 

A título de reforçar os conteúdos que contemplam o cerne do presente capítulo, os 
autores recorreram ao portal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e levantaram os conteúdos mais significativos advindos das pes-
quisas, publicações e realizações do Núcleo de Estudos do Futuro (NEF). Criado em 
2002, como uma iniciativa do Programa de Estudos Pós-graduados em Administração 
e do Programa de Estudos Pós-graduados em Economia da Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (PUC-SP), os eixos de pesquisa do NEF estão relacionados aos temas 
de Metodologia Prospectiva, Qualidade de Vida e Desenvolvimento de Novos Indica-
dores, Inovação e Sustentabilidade. O grupo participa e representa no Brasil a rede de 
Pesquisadores Internacionais do Projeto Milênio que publica anualmente o relatório 
State of the Future. Mensalmente, são organizados os “Encontros com o Futuro” na 
PUC-SP, documentados e disponibilizados na Videoteca da Universidade. A partir de 
2008, o NEF tornou-se responsável pelas parcerias da PUC-SP com Universidades da 
China, Japão e Holanda na organização de uma Conferência Internacional sobre Ges-
tão de Inovação, a International Conference on Innovation and Management (ICIM). 
Lançou a Revista RISUS sobre o tema de Inovação e Sustentabilidade, e organizou o I 
Fórum de Inovação e Sustentabilidade. É responsável por dois cursos de Extensão na 
Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão (COGEAE) da 
PUC-SP. Pesquisadores como os professores Arnoldo José de Hoyos Guevara e Ladislau 
Dowbor lideram o NEF e constroem, permanentemente, “pontes” entre a universidade 
e as empresas (públicas e privadas), bem como com estudantes e outros profissionais e 
pesquisadores interessados em avançar em temas que garantam o desenvolvimento da 
inovação e a sustentabilidade em tempos atuais e futuros.

Outro exemplo significativo refere-se ao incentivo ao empreendedorismo com base 
na pesquisa focando conteúdos acadêmicos e práticos, realizados pela Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). Destacam-se as ações a seguir:

■  A Agência de Inovação Inova Unicamp, a qual tem como objetivo estabelecer 
uma rede de relacionamentos entre a Unicamp e a sociedade para incrementar as 
atividades de pesquisa, ensino e avanço do conhecimento.
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■  A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp.
■  As Empresas Juniores presentes em diversos Institutos da Unicamp, cujo objetivo 

é estimular o empreendedorismo, aproximar o aluno de graduação do mercado 
de trabalho e complementar o ensino de sala de aula com sua aplicação prática. A 
proposta é gerar impacto no sistema econômico, auxiliando no desenvolvimento 
de pequenos empreendedores com seus projetos, no sistema educacional e for-
mando líderes para o mercado e para o futuro.

■  A Coordenadoria de Relações Institucionais e Internacionais (CORI), criada em 
1984 e responsável por auxiliar a Unicamp a fortificar sua presença internacional. 
A CORI tem empenhado esforços de internacionalização no interior dos campi 
da Unicamp incentivando e gerenciando os programas de intercâmbio estudantil 
e de pesquisadores/visitantes e assistindo as unidades na elaboração de acordos 
de cooperação internacional. O Posto da CORI foi criado em 2006, num espaço 
que inspira a pesquisa e a busca do conhecimento: a Biblioteca Central, com o 
objetivo de melhor atender os estudantes. O Posto auxilia e apóia os graduandos 
em diversos assuntos e em necessidades variadas que surgem ao longo do pro-
cesso de mobilidade estudantil de brasileiros e estrangeiros. Por meio de even-
tos de acolhida aos estrangeiros, palestras, simpósios e seminários sobre temas e 
oportunidades internacionais, a CORI tem proporcionado e incentivado diversas 
oportunidades para integração e identificação da comunidade estrangeira com a 
Universidade, além do contato da comunidade nacional com políticas institucio-
nais de cooperação acadêmica.

→ 2. Desafios e ações na área de educação para a sustentabilidade no Brasil

2.1. Desafios 

Ações como as descritas no item anterior são fundamentais para que sejam elimina-
dos os grandes problemas de desigualdade social que impedem a construção de um 
tecido empresarial sustentável e comprometido com o crescimento humano de seus 
colaboradores. Nas palavras de Santos (2010): 

Há enormes desafios para se eliminar a injustiça, a desigualdade e sofrimentos desne-
cessários. Desse modo, políticas públicas de desenvolvimento baseadas em cidadãos 
ativos e na inclusão sociopolítica e econômica, tornam-se essenciais. (Santos, 2010: 4) 

Dessa forma, reforçam-se as considerações e contribuições anteriormente eviden-
ciadas pelos autores. Certamente, as destacadas ações e realizações são extremamen-
te válidas e consideráveis para o desenvolvimento produtivo e tecnológico no Brasil. 

Entretanto, tendo-se como base a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) Indicadores IBGE. Pesquisa Industrial Mensal. Produção Física. Brasil 
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– Agosto de 2011, observa-se a necessidade de atuação urgente em prol da excelência 
dos processos de Educação, Treinamento e Desenvolvimento Sustentado. Tal suposição 
tem por base a seguinte consideração da pesquisa: “Em agosto de 2011, a produção 
industrial apontou variação negativa de 0,2% frente ao mês anterior, na série livre de in-
fluências sazonais, praticamente eliminando o acréscimo de 0,3% observado em julho”.

2.2. Exemplos de iniciativas de empresas brasileiras

Para ilustrar os desafios e constatações anteriormente mencionados, serão apresen-
tados a seguir exemplos de processos de Educação, Treinamento e Desenvolvimento 
com foco na sustentabilidade das organizações e seu meio ambiente. Tais exemplos 
constituem-se em alternativas que já são amplamente adotadas por empresas (pú-
blicas e privadas) e universidades para facilitar o alcance de melhores patamares de 
efetividade empresarial e capital intelectual com qualidade de vida.

Ainda que tenham um longo caminho a percorrer as empresas brasileiras, apresen-
tam importantes sinalizadores de rumos desejáveis, com iniciativas que têm trazido 
retornos tanto para elas, como para seus colaboradores. Nesse sentido, são exemplos 
que, divulgados, podem ter um forte impacto na transformação de práticas organiza-
cionais que valorizem os recursos humanos e foquem a sustentabilidade ambiental. 

2.3. O Programa Natura Campus de Inovação Tecnológica

Com ênfase nas posições anteriormente assinaladas, observa-se que o programa Na-
tura Campus está plenamente voltado para a geração colaborativa de inovação tecno-
lógica, unindo a Natura ao meio acadêmico e órgãos de apoio à pesquisa. O Programa 
destina-se a pesquisadores e estudantes ligados a instituições de ciência e tecnologia 
reconhecidas pelo governo brasileiro (Kanaane e Ortigoso, 2010). A Natura incentiva 
as seguintes formas de participação no programa:

■  Cadastro de grupos de pesquisa;
■  Cooperação científica;
■  Vivência Empresarial; 
■  Premio de Inovação Tecnológica.

Ainda de acordo com Kanaane e Ortigoso (2010), a Natura possui uma política de 
parcerias centrada em:

■  Confidencialidade das informações discutidas e geradas ao longo da parceria;
■  Propriedade intelectual;
■  Remuneração da parceria e exclusividade de uso;
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■  Gestão e acompanhamento do projeto de parceria;
■  Publicações e divulgação dos resultados da pesquisa;
■  Uso e aplicação da tecnologia desenvolvida.

Nesse sentido, reforça-se a meta central da Natura: inovação, com ampla base na 
pesquisa e na sustentabilidade. Observa-se nessa jovem empresa (42 anos em 2011), 
a intensificação de projetos de pesquisa próprios e desenvolvidos em instituições de 
ciência e tecnologia, a partir da criação de redes de pesquisa no Brasil e exterior. 

2.4. O Sistema de Informações Geográficas no Saneamento (SIGNUS) 

Implantado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), 
o sistema encontra-se integrado a outros sistemas corporativos destacando-se os sis-
temas comercial, de gerenciamento de ordens de serviço de campo, de manutenção 
e de qualidade (Rodrigues e Ortigoso, 2010). Pode-se imaginar como é complicado 
gerenciar o labirinto formado por uma rede de distribuição de água cuja extensão é de 
cerca de trinta e três mil quilômetros. Ao mesmo tempo, pode-se também imaginar 
a mesma dificuldade para gerenciar uma rede de esgoto de cerca de vinte e quatro 
mil quilômetros distribuídos na região metropolitana de São Paulo. As mencionadas 
redes de água e esgoto são competentemente operadas pela Sabesp e o Sistema Signus 
representa uma evolução no gerenciamento de dados coletados, transformando-os em 
conhecimento e conhecimentos em resultados (saúde pública, satisfação do munícipe, 
imagem da empresa, das comunidades, do cidadão, do Brasil). De acordo com Rodri-
gues e Ortigoso (2010):

Atenta à difusão cada vez maior das novas geotecnologias aplicadas ao conhecimento 
do meio ambiente e ao que nele ocorre, a Sabesp implantou recentemente o Sistema de 
Informações Geográficas no Saneamento (Signus) em apoio a diversos de seus proces-
sos de negócios. Trata-se de uma base digital que centraliza todos os dados e informa-
ções relevantes sobre a atuação da Sabesp na região metropolitana de São Paulo. Mais 
que isso, é possível graças às tecnologias de georreferenciamento utilizadas posicionar 
as ocorrências detectadas sobre o mapa da região problematizada. (Rodrigues e Orti-
goso, 2010: 122).

Internet e intranet, parcerias com universidades (FIA, FGV, FAEP, UMC) e centros 
de pesquisas constituem-se em molas propulsoras para que, em conjunto com o capi-
tal intelectual presente na Sabesp, dados possam ser transformados em informações, 
informações em conhecimentos e conhecimentos em resultados, para a excelência nos 
processos socioambientais, tecnológicos, com foco na sustentabilidade em tempos 
atuais e futuros.
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Outro destaque a ser considerado no contexto de conhecimento e educação, refere-
se à Universidade Empresarial Sabesp. No início dos anos 2000, a Sabesp já realizava 
ações (reuniões, benchmarking, participações em congressos e visitas técnicas, dentre 
outras) para a consolidação desse significativo avanço no que tange a educação, trei-
namento e desenvolvimento de seus públicos. Os princípios e objetivos da Universida-
de Empresarial Sabesp enfatizam a capacitação e o desenvolvimento contínuo de seus 
colaboradores em todos os níveis hierárquicos, garantindo o processo de ensino com 
vistas à aplicação prática, fortalecendo a formação de lideranças educadoras, através 
de tecnologias avançadas nas modalidades de ensino presencial e à distância. Certa-
mente, a metodologia adotada pela Universidade Empresarial Sabesp vem ao encontro 
das prerrogativas elencadas no decorrer do presente capítulo e contribui para a refle-
xão e conseqüente ação prática para a criação de novas iniciativas e realizações que 
atendam às demandas empresariais (privadas e/ou públicas) no cenário contemporâ-
neo e futuro do Brasil. 

 
→ 3. Considerações Finais

Empresas como a Natura, a Sabesp, entre tantas outras, assim como, as universidades, 
centros de pesquisa e institutos, reforçam as posições dos autores quanto a Educação, 
Treinamento e Desenvolvimento em tempos de pesquisa, inovação e sustentabilidade.

Certamente, o caminho para a compreensão e aprimoramento do processo de edu-
cação, treinamento e desenvolvimento no âmbito das organizações brasileiras (privadas 
e/ou públicas) abrange o compromisso entre as pessoas em buscar uma nova maneira 
de visualizar e interpretar o mundo. Incluem-se aí novas visões sobre a tecnologia, os 
processos de trabalho, a liderança, o espaço ocupacional, as novas entregas desejadas 
e suas exigências complexas quanto à acessibilidade, conforto, qualidade, acolhimento 
às diferenças interpessoais. E, ainda, a efetividade nas relações entre as gerações, com-
partilhando o conhecimento individual e coletivamente de maneira fluida, evolutiva 
e sustentável. Como pudemos observar no decorrer do capítulo, diversas iniciativas 
de instituições brasileiras buscam instituir programas de valorização das pessoas (por 
exemplo, treinamentos) visando qualificar o capital humano necessário à geração e dis-
seminação de inovações sustentáveis. Contudo, o Brasil tem ainda um longo caminho a 
percorrer, tanto na educação presencial, quanto à distância. 

Os autores entendem que cada vez mais, algumas competências ganham o centro 
das atenções dos líderes que garantirão a excelência nos processos de Educação, Trei-
namento e Desenvolvimento no Brasil, destacando-se:

■  Inspirar ética nos relacionamentos; 
■  Lidar com as pessoas compreendendo as diferenças interpessoais e culturais;
■  Interagir com a complexidade;
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■  Firmar parcerias com olhar sustentável;
■  Ensinar e aprender;
■  Liderar tanto de maneira presencial quanto a distância;
■  Ter espírito de time;
■  Promover a ascensão de mulheres;
■  Lidar de maneira construtiva com a tecnologia;
■  Ter consciência ambiental;
■  Compartilhar e exercitar conhecimento ecológico com a equipe; 
■  Aproximar a universidade da empresa e a empresa da universidade;

O assunto com certeza, não se encerra por aqui. Daí, o convite ao leitor a continuar 
arduamente nessa maravilhosa jornada de “aprender a aprender” e construir significa-
dos na área da Educação, Treinamento e Desenvolvimento, com muita inovação, pes-
quisa e sustentabilidade, lembrando que: “sonho que se sonha junto” torna-se realidade. 
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CAPÍTULO 12

Aprendizagem, inovação e competências tecnológicas 

Flávia Consoni

 

→ Introdução

Este capítulo tem por objetivo introduzir e estimular a discussão em torno do 
conceito de aprendizagem, porém sob a ótica do aprendizado tecnológico e da sua 
relação com o acúmulo de competências tecnológicas em empresas, tanto industriais 
quanto de serviços.

De forma ampla, o conceito de aprendizagem tecnológica, também entendido como 
esforço tecnológico, refere-se a vários processos a partir dos quais os indivíduos e a or-
ganização como um todo adquirem e acumulam novos conhecimentos e qualificações. 
Portanto, envolve um processo de mudança de comportamento, em que os conheci-
mentos e habilidades adquiridos compõem os recursos necessários para a empresa ge-
rar e gerenciar a mudança técnica, promover melhoramentos internos e, principalmen-
te, manter-se competitiva. Esses recursos (conhecimentos e qualificações, acrescidos da 
experiência no trabalho), adquiridos e acumulados a partir de um processo contínuo 
de aprendizagem, darão forma ao que chamamos de capacidades ou competências tec
nológicas 1 (Bell, 1984; Lall, 1992; Bell & Pavitt, 1993; Ariffin & Bell, 1999; Ernst e Kim, 

1 No decorrer desse capítulo, os conceitos de aprendizagem e capacidade/competência tecnológica se-
rão apresentados a partir da perspectiva da empresa industrial e de serviços. Tais conceitos, no entanto, 
também podem ser utilizados para se referir ao contexto dos países, desenvolvidos e em desenvolvi-
mento, com destaque para os mecanismos internos que intensificam os processos de aprendizagem, via-
bilizam o acúmulo de competências e promovem a mudança técnica em uma nação.
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2002; Figueiredo, 2003; Costa, 2003; Ariffin & Figueiredo; 2003). Por sua vez, as compe-
tências tecnológicas são tidas como um fator essencial para a ampliação das atividades 
inovativas conduzidas pelas empresas. O argumento defendido ao longo deste texto é 
que as capacidades, acumuladas pelas empresas a partir de um processo de atuação 
local, constituem um dos fatores, embora não o único, que contribui para a ampliação 
das atividades tecnológicas realizadas por elas. O que significa que a aprendizagem não 
é somente condição, como também o processo que permite que a empresa acumule e 
intensifique suas competências tecnológicas ao longo do tempo.

É necessário considerar que há, no processo de aprendizagem e de acúmulo de ca-
pacidades, graus distintos de complexidade na absorção de tecnologias, o que reforça 
o argumento de que tal processo não ocorre de forma automática; ao contrário, de-
manda esforços deliberados e sistemáticos por parte da empresa. Além disso, torna-se 
necessária a presença de certas condições específicas para que as organizações assi-
milem o conhecimento externo a elas. Em grande medida, essa absorção somente é 
com pletada de forma eficaz se o conhecimento, que toma forma a partir do processo 
de aprendizagem, for internalizado pela empresa e convertido em capacidade tecnoló-
gica. E essa capacidade de absorção, anteriormente referida, envolve o conhecimento 
previamente acumulado pela organização, que se traduz em habilidades para reco-
nhecer novas informações, assimilá-las e aplicá-las em novos produtos ou processos. 

Nessa perspectiva, a primeira seção deste capítulo abre a discussão apresentando os 
diferentes tipos e características da aprendizagem, destacando a necessidade de tratá-
la como um processo que demanda esforços, os quais podem ser tanto espontâneos 
quanto intencionais. Isso por que é a intensidade desses esforços e seu engajamento 
pela organização que dará forma ao tipo de aprendizado a ser implementado. A re-
lação entre aprendizagem e competência tecnológica será objeto da seção seguinte. 
Diferentemente do conceito de capacidade de produção, essa discussão mostra que as 
capacidades tecnológicas, as quais são acumuladas ao longo do tempo, incorporam 
recursos intangíveis tais como conhecimentos e habilidades que capacitam a organi-
zação a promover melhorias na tecnologia existente e mesmo promover a mudança 
técnica na organização. Não obstante, apesar do seu caráter cumulativo e evolutivo, 
elas podem tanto evoluir como regredir, ou mesmo permanecer estáticas, em função 
de determinantes internos e externos às empresas. A terceira seção busca responder de 
que forma as organizações conseguem alcançar um nível eficiente de competência tec-
nológica. Tal questão nos remete a marcar a distinção entre o processo de aquisição de 
conhecimentos, que ocorre no plano individual, e o processo de conversão dos conhe-
cimentos, que opera no plano organizacional e que torna o processo de aprendizagem 
institucionalizado. A seção 4 levanta a possibilidade de mensuração das capacidades 
tecnológicas segundo seus graus de complexidade. São vários os estudos que têm se 
empenhado em desagregar os diferentes níveis e tipos de capacidades tecnológicas, 
definindo tipologias próprias acerca delas. O propósito dessa seção é mostrar o ponto 
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de convergência entre esses estudos, os quais acentuam o caráter cumulativo das ca-
pacidades tecnológicas. Tais estudos convergem ao afirmar que não há uma seqüência 
linear e determinista, a partir da qual todas as organizações vão alcançar o estágio 
mais avançado de capacidade tecnológica de forma a promover a mudança técnica na 
sua totalidade. Conforme postulam os estudos consultados, as trajetórias e a evolução 
das organizações tendem a variar segundo suas várias opções, comprometimento e 
esforços empreendidos. Por fim, a quinta e última seção trata de retomar alguns dos 
principais conceitos apresentados ao longo desse texto, concluindo-o.

→ 1. Aprendizagem enquanto um processo

O foco dessa seção pauta-se na discussão acerca da aprendizagem enquanto um processo 
a partir do qual a organização acumula capacidades tecnológicas. Em tese, são vários 
os processos que levam uma empresa a “aprender”, entre os quais se destacam: a apren-
dizagem espontânea e a aprendizagem intencional. 

A aprendizagem espontânea, como o próprio nome diz, depende totalmente do acú-
mulo de experiência do indivíduo; por essa razão, ela também é conhecida como apren-
dizagem prática ou, na expressão em inglês, learning by doing, que significa “aprender 
fazendo” ou “aprender ao executar as atividades”. Já a aprendizagem intencional é bus-
cada intencionalmente; portanto, engloba vários mecanismos de aprendizagem que, ao 
contrário de uma ocorrência automática que advém da experiência prática, envolvem 
ações deliberadas e explícitas para que o aprendizado possa ser efetivado. É impor-
tante considerar que o conceito de aprendizagem é bastante amplo e abarca todos os 
mecanismos que permitem às organizações ampliarem suas capacidades para gerar e 
gerenciar a tecnologia, visando implementar a mudança técnica.

O processo de aprendizagem espontânea supõe que o fato das empresas simples-
mente desempenharem determinada atividade conduz a um aperfeiçoamento que, 
por sua vez, resulta em melhores métodos. “Fazer uma tarefa hoje leva uma empresa 
a fazer melhor essa mesma tarefa amanhã”. Esse tipo de raciocínio também pode ser 
aplicado no caso dos indivíduos, pois na medida em que os mesmos repetem determi-
nada ação, estes tendem a melhorar a sua execução. Martin Bell (1984) apresenta dois 
tipos de informação ou conhecimento que contribuem com o learning by doing: o pri-
meiro é o aprendizado que ocorre a partir das operações diárias, em que os indivíduos 
podem melhorar seu próprio desempenho ao longo do tempo; portanto, este se torna 
uma resultante da própria atividade produtiva. O segundo tipo é a aprendizagem que 
deriva das mudanças verificadas na empresa, em que os indivíduos aprendem resol-
vendo problemas e buscando por soluções, também no âmbito da experiência.

Está implícita nesse conceito de aprendizagem prática, a idéia de que o melhora-
mento ocorre de forma passiva e não formalizada, sendo algo automático, contínuo 
e isento de custos. Executar uma atividade hoje permite ao indivíduo executá-la me-
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lhor amanhã. Tal conceituação implica dizer que o  acúmulo de conhecimentos, uma 
vez decorrente da condução da atividade produtiva e, portanto, associado à experiên-
cia do indivíduo, passa a ser função apenas do tempo e da rotina diária de atividades. 
E é exatamente esse postulado determinista que tem se traduzido como uma das 
principais críticas ao conceito do “aprender fazendo”, uma vez que sua concepção 
não contempla a necessidade de ações explícitas e planejadas que objetivam capturar 
e ampliar o conhecimento e as qualificações, reduzindo o tempo necessário para acu-
mular competências e assim promover o aperfeiçoamento constante da tecnologia.

Em oposição a essa abordagem, o segundo tipo de aprendizagem refere-se a qual-
quer esforço explícito e formal empreendido pelas organizações e pelos indivíduos 
que contribui para ampliar suas capacidades de gerar, modificar ou aperfeiçoar a 
tecnologia e implementar a mudança técnica. Diferentemente das propriedades do 
aprendizado que ocorre de modo automático, passivo e sem custos, essa nova classi-
ficação inclui mecanismos diversos de aprendizado que requerem ações planejadas 
para serem alcançados, assim como investimentos de tempo e recursos voltados à 
formação das capacidades tecnológicas. 

Incorpora, nesse sentido, outros mecanismos de aprendizagem que vão além do 
sim ples acúmulo de experiência (do tipo learnig by doing) e que vêm sendo organiza-
dos pela literatura em diversos tipos tais como: aprendizado através do treinamento 
formalizado, internos ou externos à empresa (learning by training); da contratação 
de profissionais com outras experiências e qualificações (learning by hiring); da re-
alização de atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), que incluem a busca 
por novos conhecimentos e informações (learning by searching ou learning by resear
ching); o aprendizado que decorre a partir da adaptação de determinada tecnologia 
para determinado contexto, diferente daquele em que a tecnologia foi gerada (learning 
by adapting); do sistema de aprendizado implantado na empresa, o qual permite ava-
liar, revisar, interpretar e aprimorar experiências de trabalho, sejam elas de sucesso 
ou de fracasso (learning by system performance feedback); o aprendizado a partir da 
contratação de serviços ou conhecimentos externos à empresa, seja com universida-
des, institutos de pesquisa ou mesmo com empresas de consultoria e de prestação de 
serviços (learning by servicescontract); o aprendizado a partir da interação com ou-
tros agentes, que podem ser tanto internos quanto externos à empresa tais como seus 
clientes, fornecedores, vendedores ou mesmo concorrentes (learning by interacting); 
o aprendizado que ocorre a partir da aglomeração de empresas em uma determinada 
região (learning by clustering). O Quadro 1 organiza os vários tipos de mecanismos de 
aprendizagem aqui descritos, por tipo de esforço empreendido.

Vale ressaltar que todos os mecanismos de aprendizagem descritos no Quadro 1, 
espontâneos e intencionais, se encontram intrinsecamente relacionados entre si e mui-
tas vezes podem ocorrer de forma simultânea e complementar. Além disso, eles têm 
um papel importante nas várias fases do processo de desenvolvimento tecnológico, 
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no sentido de ampliar as competências tecnológicas, permitindo a geração de conhe-
cimentos segundo estágios mais ou menos complexos e motivados por ações mais ou 
menos explícitas por parte das organizações e dos indivíduos. 

Nesta perspectiva, cabe considerar que os mecanismos de aprendizagem espontâ-
nea, do tipo learning by doing, são importantes quando se dedicam a realizar atividades 
e mudanças adaptativas. Porém, eles se mostram bastante limitados e até mesmo inade-
quados quando se trata de lidar com as rupturas, ou seja, com a transição para a utili-
zação de novas tecnologias. Em outras palavras, tal mecanismo de aprendizagem passa 
a ser inadequado quando há alteração na rotina de trabalho da empresa. Isso significa 
que os mecanismos by doing possibilitam a acumulação contínua de experiências sobre 
um modo de produção, mas são ineficientes quando se trata de prover capacidades 
tecnológicas novas, mais complexas e inovativas, no sentido de operar tipos diversos 
de tecnologias, fazer uso mais eficiente desses recursos e promover a mudança técnica. 

Em oposição, os mecanismos de aprendizagem mais formalizados e explícitos em-
preendidos a partir de um esforço deliberado da empresa estão associados à acumula-
ção de competências mais inovadoras e complexas. Investimentos explícitos voltados 
à aprendizagem tecnológica tendem a ser uma condição necessária para qualquer pro-
gresso futuro da empresa e para a geração de capacidade tecnológica inovativa, isto é, 
voltada à geração da inovação, e não somente para sua adaptação e reprodução (Bell, 
1984). Essa posição é reforçada por Bell & Pavitt (1993) ao afirmarem que o investi-
mento explícito voltado à aquisição e à acumulação de conhecimento e qualificação 
dos recursos humanos é a base para a construção de capacidades voltadas a gerar mu-
danças técnicas na indústria.

Entretanto, a prática de simplesmente adotar mecanismos que viabilizam o pro-
cesso de aprendizagem pode não ter a eficácia que se espera. Isso nos remete a con-
siderar uma outra dimensão desse debate, qual seja, a forma como a transferência e 

Quadro 1: Mecanismos de aprendizagem segundo o esforço empreendido pela organização

Aprendizagem espontânea Aprendizagem intencional

Aprender fazendo 
(experiência do trabalho diário)

Treinamento (internos ou externos à empresa)

Contratação (pessoas com qualificações diferenciadas)

Pesquisa (condução de atividades de P&D)

Adaptação (da tecnologia gerada fora da empresa)

Avaliação (reflexão e revisão acerca das estratégias e práticas da empresa)

Aquisição (contratação de serviços externos)

Interação (contatos com pessoal interno, fornecedores, clientes, 
concorrentes, universidades, institutos de pesquisa)

Aglomeração (inserção da empresa em região com outras empresas do ramo)

Fonte: Elaboração própria com base em Bell (1984); Lall (1992); Bell & Pavitt (1993); Figueiredo (2003). 
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a incorporação desses conhecimentos se efetiva na empresa e se traduz em acúmu-
lo de competências tecnológicas. Antes, porém, de entrarmos nessa discussão, cabe 
apresentarmos o entendimento acerca dos conceitos de competências ou capacidades 
tecnológicas, tema da seção seguinte.

→ 2. Da aprendizagem à consolidação de capacidades 
tecnológicas: mecanismos que viabilizam a transição

A expressão capacidade tecnológica refere-se ao estoque de recursos tais como qualifi
cações, conhecimentos e experiência, incorporados nos indivíduos e nas organizações, 
o qual se traduz como uma condição necessária, porém não suficiente, para a empresa 
obter e gerenciar melhoramentos no longo prazo, e promover a mudança técnica. 

Por tal razão, o debate em torno do conceito de capacidade tecnológica tem sido uma 
das formas mais adequadas e apropriadas para explicar a mudança técnica que ocorre 
nas organizações, conceito esse, aliás, com teor explicativo muito mais amplo do que a 
simples referência ao conceito de capacidade produtiva. A justificativa é que, sendo a 
capacidade de produção definida como a combinação de recursos, tais como equipa-
mentos, trabalho qualificado (equipe operacional e gerencial), métodos organizacionais 
e especificações sobre o produto (plantas e manuais com instruções de operação) que 
resultam na produção de bens industriais com um dado nível de eficiência e competitivi-
dade, ela não incorpora os investimentos em capital intangível. Na prática, tais recursos 
intangíveis, quais sejam, as qualificações e conhecimentos, acrescidos da experiência, tor-
nam-se necessários não somente para operar máquinas, mas também para fazer escolhas 
conscientes sobre quais máquinas devem ser adquiridas, a forma como operacionalizá-
las, como melhorar sua performance, como replicá-las e mesmo como conseguir de-
sempenhar atividades de maior valor agregado, materializadas em produtos, processos, 
equipamentos, maquinários, etc. Traduzem-se, assim, no conceito anteriormente abor-
dado, de capacidades tecnológicas.

Isso nos remete a uma característica importante no debate das capacidades tecno-
lógicas, que é seu caráter cumulativo e evolutivo. O tempo é tido como um elemento 
fundamental para que tal acúmulo de recursos (qualificações, conhecimentos e expe
riência) ocorra, embora não garanta que as capacidades tecnológicas sejam de fato 
adquiridas e acumuladas. Isso significa que a capacidade tecnológica é diretamente 
ampliada ao longo do tempo, mas somente quando a empresa empreende esforços 
intencionais no sentido de viabilizar os mecanismos de aprendizagem internos.

Explicando melhor: significa evidenciar a diferença que existe entre a prática de aqui-
sição externa de tecnologia e o processo que implica acumulação interna de competên-
cia (Dahlman, 1984: 329). Uma empresa, por exemplo, consegue adquirir tecnologia de 
várias formas, seja por meio de licenças de patentes, acordos de prestação de serviços 
técnicos e de consultorias, importação de maquinários e equipamentos, terceirização 
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de atividades, serviços e mão-de-obra etc. No caso das subsidiárias de empresas mul-
tinacionais estrangeiras, o próprio vínculo com a matriz e com outras subsidiárias do 
grupo tendem a viabilizar essa aquisição de tecnologia. Por sua vez, adquirir compe-
tência que seja interna à empresa é algo bem mais complexo, uma vez que esse processo 
apenas se concretiza a partir da formação de capital humano, o que envolve educação 
formal de qualidade, treinamento no trabalho (on the job), acúmulo de experiência e 
esforços específicos para obter, assimilar, adaptar, melhorar ou criar tecnologias.

Isso significa que, para sabermos como as competências tecnológicas são acumula-
das, torna-se necessário entender como se dá a evolução das empresas, sua cultura cor-
porativa e suas opções estratégicas, as quais irão dar forma a diferentes trajetórias tec-
nológicas ao longo do tempo. Conforme se sabe, as empresas diferem significativamente 
entre si em termos das suas capacidades, mesmo quando pertencem a um mesmo setor 
econômico e encontram-se sujeitas às mesmas condições sócio-político-econômicas. 

Trata-se, portanto, de considerar as escolhas feitas pelas organizações, visàvis uma 
di versidade de determinantes, assim como seus esforços em promover a aprendizagem 
interna. Como bem resume Costa (2003), o acúmulo de capacidades deriva de uma tra-
jetória cumulativa, em que as empresas, a partir de mecanismos diversos de aprendiza-
gem, vão adquirindo qualificações, conhecimentos e experiências que influenciam seu 
aprendizado futuro e lhes permitem evoluir de meras usuárias de tecnologias para em-
presas capazes de promover melhoramentos, absorção, e até a geração de novas tecnolo-
gias. 2 A mudança técnica, nesse contexto, pode (ou não) ocorrer em diferentes direções 
e intensidade, uma vez que depende de decisões anteriores.

→ 3. Aprendizagem a partir das suas dimensões, individual e organizacional

As seções anteriores discutiram os vários mecanismos de aprendizagem, os quais va-
riam entre os tipos espontâneo e intencional, e que se bem articulados e conduzidos na 
empresa podem contribuir para a consolidação de competências tecnológicas as quais, 
por sua vez, aceleram o processo de mudança técnica. Porém a questão ainda persiste: 
como é possível garantir que os mecanismos de aprendizagem sejam mesmo eficientes 
e se traduzam em novas competências tecnológicas?

A pesquisa conduzida por Figueiredo (2003), sobre a trajetória de duas empresas si-
derúrgicas no Brasil, traz algumas respostas a essa questão. Uma das conclusões desse 
estudo foi mostrar que as empresas, para alcançarem um nível eficiente de competên-
cia tecnológica inovadora, precisam não somente utilizar ao longo do tempo e de for-

2 Ainda que uma importante característica da aprendizagem tecnológica seja seu caráter cumulativo, isso 
não significa dizer que a mudança técnica ocorra sempre a partir de inovações incrementais. Considera-se 
aqui a possibilidade de haver descontinuidades nesse processo, que envolvem mudanças radicais que impli-
quem rupturas nas tecnologias de produtos e processos, o que pode requerer nova base de conhecimento.
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ma sistemática uma ampla variedade de mecanismos de aprendizagem, mas também 
viabilizar que haja a transição desses conhecimentos, então incorporados nos indiví-
duos, para a empresa. O autor introduz, assim, uma nova dimensão analítica, ao tentar 
identificar os processos pelos quais a aprendizagem se converte, da esfera individual 
para a organizacional, viabilizando o acúmulo das competências tecnológicas. Essa 
distinção, entre a esfera individual e organizacional, nos remete ao que postula Senge 
(1990), segundo o qual as organizações aprendem somente através dos indivíduos que 
aprendem. Aprendizagem individual não garante aprendizagem organizacional. Mas, 
sem esta (aprendizagem individual), nenhuma aprendizagem organizacional ocorre.

Tendo esta abordagem como referência, Figueiredo (2003) divide a aprendizagem 
em dois processos: o processo de aquisição de conhecimentos, que ocorre no plano 
individual; e o processo de conversão dos conhecimentos, que opera no plano organi-
zacional, através do qual o processo de aprendizagem se torna institucionalizado. Em 
ambos os processos, de aquisição e de conversão de conhecimentos, são listadas uma 
série de práticas que mesclam mecanismos de aprendizagem espontânea e intencional, 
da forma como se segue:

■  plano individual: envolve a aquisição de conhecimentos, internos e externos. 
Por conhecimentos externos, destacam-se: contratação de engenheiros e técnicos 
no país e no exterior; assistência técnica de outras empresas e países; treinamento 
de pessoal no exterior; incentivo à participação de funcionários em feiras, con-
gressos, conferências e afins; contato com equipes de assistência técnica externa 
à empresa, entre outros. Quanto ao processo de aquisição de conhecimento in-
terno, incluem-se: o trabalho diário e o avanço nos esforços locais (analogia com 
a aprendizagem a partir da prática); e a autonomia na empresa para a realização 
de atividades mais complexas.

■  plano organizacional: envolve a conversão do conhecimento no ambiente 
da empresa na forma tanto da sua socialização, quanto da sua codificação. A 
questão central é possibilitar a transição entre a aprendizagem individual para 
a organizacional. A socialização do saber na empresa mantém relação com a ca-
pacidade da organização em compartilhar conhecimentos adquiridos entre seus 
funcionários e com a intensidade dos esforços de seus membros em solucionar 
problemas interativamente. Abrange, portanto, cursos e treinamentos internos, 
reuniões para solução conjunta de problemas, entre outras práticas. Em termos 
da codificação, destacam-se as iniciativas que visam fazer com que os conheci-
mentos, então tácitos e incorporados nos indivíduos, possam ser compartilha-
dos pelo grupo e disseminados pela empresa. 

Por definição, o conhecimento pode ser tanto tácito quanto explícito. O conceito 
de conhecimento tácito repousa na percepção de que “Podemos saber mais do que 
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nós podemos dizer”, retomando aqui um dos estudiosos deste tema, o filósofo do co-
nhecimento Michael Polanyi (Polanyi, 1997). 3 A idéia central consiste em reconhecer 
que muito do que sabemos não pode ser verbalizado ou escrito através de palavras. 
Este tipo conhecimento (o tácito) é adquirido a partir da experiência do indivíduo, 
possui um caráter cumulativo e tem por característica a dificuldade de ser documen-
tado ou codificado. Expandindo este conceito, o conhecimento tácito envolve duas 
dimensões: uma técnica, do tipo knowhow, e outra cognitiva, que envolve modelos 
mentais, crenças e percepções. 

Por sua vez, o conhecimento explícito é facilmente documentado e codificado, o que 
torna menos complicada a tarefa de transferi-lo e disseminá-lo, não somente no am-
biente interno da empresa, mas também externamente a ela. Segundo colocam No-
naka e Takeuchi (1995), autores esses considerados como um dos principais expoentes 
desta discussão, 

[...] a criação do conhecimento organizacional é uma interação contínua e dinâmica 
entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Essa interação é moldada 
pelas mudanças entre diferentes modos de conversão do conhecimento que, por sua 
vez, são induzidos por vários fatores. (Nonaka e Takeuchi, 1997: 79)

Tanto os processos de aquisição como os de conversão de conhecimentos, descri-
tos acima, assim como os mecanismos a eles associados, são cruciais para acelerar ou 
retardar o ritmo da trajetória de acumulação de capacidades tecnológicas das em-
presas. Isso ocorre uma vez que as trajetórias diferem ao longo do tempo em relação 
à velocidade e à consistência da acumulação, nas formas de apropriação dos meca-
nismos de aprendizagem adotados, e nas diversas atividades e funções tecnológicas 
realizadas na empresa.

A abordagem sobre os diferentes mecanismos de aprendizagem e formas de apro-
priação traduz-se como instrumento de análise relevante quanto se pretende analisar 
as estratégias das empresas. Considere que tal referencial  é apropriado para estimular 
a reflexão acerca dos esforços internos, empreendidos pelas empresas, isso é, acerca 
dos mecanismos de aprendizagem, individual e organizacional, voltados à aquisição e 
à conversão de conhecimentos. Afinal, são estes mecanismos, voltados à promoção do 
aprendizado tecnológico, que contribuem para definir os vários estágios de competên-
cias tecnológicas existentes.

Ainda assim, é importante considerar que além dos processos de aprendizagem 
tecnológica, implícita ou explicitamente empreendidos, as diferenças no acúmulo das 

3 Em seu trabalho clássico, The Tacit Dimension, de 1966, Michael Polanyi criou a expressão “we can 
know more than we can tell” [“Nós sabemos mais do que conseguimos dizer”], contribuindo significati-
vamente para com a conceituação do que vem a ser o conhecimento tácito (Polanyi, 1997).
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competências também mantêm relação com mecanismos externos às empresas. Essa 
colocação se aplica diretamente ao caso das empresas que pertencem a grupos multi-
nacionais, uma vez que as estratégias e determinações quanto à sua atuação tendem a 
ser definidas no âmbito das corporações. O que mostra que os mecanismos de apren-
dizagem, embora importantes para acumular vários níveis e tipos de capacidades tec-
nológicas nas empresas e mesmo ampliar sua importância estratégica frente ao grupo 
multinacional, sobretudo em relação à matriz, não são independentes do ambiente 
corporativo em que elas se inserem.

→ 4. Possibilidades e limites na classificação das capacidades tecnológicas

A noção de aprendizado vem sendo discutida ao longo desse capítulo como um pro-
cesso que leva à acumulação de capacidades tecnológicas. Por sua vez, tal processo 
é apresentado como uma condição necessária, ainda que não suficiente, para que a 
empresa amplie suas vantagens competitivas. E essa ampliação pode resultar tanto em 
melhorias na tecnologia existente ou mesmo no alcance de um estágio mais complexo, 
de promoção da mudança técnica. A proposta dessa seção é discutir as possibilidades 
de classificação das capacidades tecnológicas de uma empresa, ou seja, avançar na 
discussão acerca dos tipos e da complexidade de conhecimento incorporado nesse 
conceito de capacidades tecnológicas, já que o mesmo tem se mostrado importante 
para o desempenho competitivo das organizações.

 No esforço realizado para sistematizar o debate sobre capacidades tecnológicas, é 
possível identificar na literatura um número considerável de classificações e tipolo-
gias, do que deriva a imprecisão conceitual que marca tal abordagem. Nesse sentido, 
ao invés de realizar um profundo levantamento sobre as diversas tipologias e classifi-
cações que cercam o debate sobre o tema, essa seção se propõe a apresentar e discutir 
a matriz de capacidades tecnológicas desenvolvida por Lall (1992). 4 

Assim, o modelo de Lall identifica as principais capacidades, distribuídas por fun-
ções técnicas, e os níveis de complexidade, segundo os esforços tecnológicos. Esse 
quadro dá origem a três graus de complexidade (básico, intermediário ou avançado), 
a partir dos quais as competências se inserem. Detalhando essas categorias temos:

4 Essa opção se justifica uma vez que a classificação proposta por Lall encontra-se na base de diversas 
outras tipologias que se empenharam em desagregar os diferentes níveis e tipos de capacidades tecno-
lógicas, quais sejam, Bell & Pavitt (1995); Ariffin & Figueiredo (2003); Figueiredo (2003); Costa (2003); 
Consoni (2004).
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Quadro 2: O modelo classificatório sobre a acumulação de capacidades tecnológicas

Capacidades tecnológicas básicas
Capacidades tecnológicas 

intermediárias
Capacidades tecnológicas 

avançadas

Acumuladas a partir da experiência 
de trabalho (learning by doing)

Acumuladas a partir de mecanismos 
de aprendizagem explícitos

Acumuladas a partir de 
esforços sistemáticos de 
investimentos em P&D

Envolve a realização de atividades 
elementares e rotineiras

Envolve atividades de adaptação e 
de duplicação das tecnologias

Envolve as capacidades inovadoras 
e de mais alto risco

Fonte: Adaptado de Lall (1992).

O modelo classificatório de Lall sugere que a acumulação de capacidades tecnoló-
gicas implica várias etapas a serem seguidas, dos modelos mais simples (capacidades 
tecnológicas básicas) para os mais complexos (capacidades tecnológicas intermediá-
rias), até que a empresa atinja a maturidade tecnológica e alcance estágios avançados 
de mudança técnica (capacidades tecnológicas avançadas). Reforça, assim, o caráter de 
cumulativo referido anteriormente. Entretanto, é importante reforçar que, embora a 
natureza da aprendizagem tecnológica indique que o domínio oscile entre atividades 
mais elementares para as mais complexas, essa matriz não segue uma sequência linear 
e determinista, a partir da qual todas as empresas vão alcançar o estágio mais avançado 
e promover a mudança técnica na sua totalidade. Conforme acentuado por Lall (1992), 
diferentes empresas e diferentes tecnologias seguem sequências distintas, o que signi-
fica que as trajetórias e a evolução das empresas tendem a variar segundo suas várias 
opções e esforços empreendidos, na linha do que já discutimos nas seções anteriores.

Várias pesquisas posteriores que buscaram classificar as competências tecnoló-
gicas, partiram dessa matriz elaborada por Lall (1992), porém, adaptaram empirica-
mente o modelo segundo as especificidades das empresas e setores em questão. Como 
resultado, tem-se uma ampla desagregação, que inclui vários níveis intermediários de 
capacidade. A base da ampliação dessa tipologia teve origem em Bell & Pavitt (1995), 
e foi aplicada em pesquisas na Malásia sobre a indústria eletrônica (Ariffin & Bell, 
1999) e no Brasil, em empresas siderúrgicas (Figueiredo; 2003), eletrônicas (Ariffin & 
Figueiredo, 2003) e automotivas (Consoni, 2004).

O importante a ressaltar nesses estudos é a distinção que os autores fazem entre 
dois tipos de competência tecnológica: aquela necessária para operar o sistema de 
produção existente; e aquela necessária para mudar o processo de produção. Exem-
plificando, temos:

■  capacidade operacional rotineira: é acumulada a partir da aprendizagem 
prática, sendo necessária para produzir bens com certo nível de eficiência e ma-
nusear e adaptar tecnologias desenvolvidas por outros; portanto, está ligada ao 
uso de tecnologias existentes;
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■  capacidade tecnológica inovadora: exige maior complexidade que a ca-
pacidade rotineira, uma vez que está associada à capacidade para gerar mudan-
ças. Busca entender os princípios de funcionamento da tecnologia de forma a 
poder modificar e gerar inovação.

Dessa forma, os conceitos de aprendizagem e capacidade tecnológica, conforme 
detalhados nesse texto, tendem a reforçar pelo menos duas hipóteses: primeiro, de 
que o processo de acumulação de competências é uma condição para que as empresas 
possam avançar para níveis que incluem a realização de atividades tecnologicamente 
mais complexas; segundo, que embora esse processo seja lento e cumulativo, as capa-
cidades não são estáticas, sendo que sua destruição ou estagnação pode ser bastante 
rápida caso não sejam preservados e ampliados os mecanismos de aprendizagem que 
dão sustentação a essas competências. 

→ 5. Conclusões

A discussão que esse capítulo traz reforça o argumento que atribui às competências 
tecnológicas importância estratégica e competitiva para as organizações. Isso se deve 
ao fato das competências tecnológicas, as quais se referem ao estoque de recursos tais 
como habilidades, conhecimentos e experiência, incorporado nos indivíduos e na 
organização, serem uma das condições, embora não a única, para que as empresas 
possam promover melhorias nos seus processos e produtos e mesmo viabilizarem a 
mudança técnica. De forma que a partir do processo de acumulação de competências 
as empresas conseguem avançar para níveis que incluem a realização de atividades 
tecnologicamente mais complexas. Mas, afinal, como as empresas adquirem e am-
pliam suas competências tecnológicas?

Tal questionamento nos remete a pensar acerca dos vários processos e mecanis-
mos de aprendizagem que permitem que haja o acúmulo e a consolidação das ca-
pacidades tecnológicas nas empresas. O que significa que o acúmulo de competên-
cias tecnológicas, ao contrário de resultarem de processos automáticos e rotineiros, 
depende de esforços deliberados e sistemáticos voltados à consolidação de (vários) 
mecanismos de aprendizagem.

Entretanto, a discussão acerca dos tipos de competências tecnológicas e dos níveis 
de complexidade a elas associadas, mostra como essas capacidades podem ser distin-
tas e variar entre empresas em termos do conhecimento incorporado e da atividade 
realizada. Além disso, as capacidades não são estáticas, podendo tanto evoluir como 
regredir ao longo do tempo, em função de determinantes internos e externos às em-
presas (estratégias tecnológicas, inserção na rede de P&D internacional, forma orga-
nizacional, gestão dos processos e outros) e caso não sejam empregados mecanismos 
de aprendizado adequados e eficientes.
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CAPÍTULO 13

Gestão de paradoxos como competência 
geradora de sustentabilidade 

Paulo Emílio Alves dos Santos

 

→ Introdução

No mundo corporativo, onde as mudanças e o níveis de incerteza são frequentes, os 
desafios são grandes. Demandas variadas clamam por atenção: lucratividade, reputação, 
clima de trabalho, preservação do ambiente, qualidade, criatividade, padrões de gestão e 
qualidade etc. Ocorrem ainda concomitantemente e de maneira desconexa. 

Tais demandas podem ser sintetizadas de forma simples como um tripé de elemen-
tos sociais, ambientais e econômicos. 

Uma empresa que supostamente conseguisse atender essas demandas (triple bottom 
line) de forma balanceada poderia ser denominada de uma empresa sustentável. 

Surge na prática, no entanto, o problema que muitas dessas organizações são regi-
das pela lógica da separação e linearidade que orientam muitas das práticas gerenciais. 
Gerenciar é essencialmente separar pensamento de ação e estabelecer relações entre 
causas e efeitos. Cria-se assim um afunilamento no fluxo das ações, cujos primórdios 
situam-se não apenas nas idéias dos precursores do pensamento administrativo, como 
Taylor e Fayol, mas nas origens dos métodos da Ciência. 

Este estreitamento racionalista da gerência funcionou bem enquanto o ambiente 
era estável e previsível. No contexto atual de turbulência, ocorre um esfacelamento 
da racionalidade na tomada de decisão: é preciso atender as demandas da lucrativi-
dade, mas não descuidar da perenidade da empresa; reduzir custos, mas preservar o 



228 | GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL · VOLUME 2

ambiente e a reputação; ser criativo e inovador, mas rigorosamente seguir normas e 
padrões de gestão e qualidade. Estes são paradoxos que podem drenar a energia dos 
atores da organização; por outro lado, podem se tornar oportunidades de melhoria. 

Adotam-se neste artigo dois postulados extraídos da literatura: a) os paradoxos po-
dem ser gerenciados (Poole e Van de Ven, 1989; Lewis, 2000) e, neste sentido, a gestão 
por competências poderia ser um caminho a ser explorado para a criação de vantagens 
competitivas; b) os paradoxos podem ser benéficos à organização e ao indivíduo (Smi-
th & Berg, 1987; Myeong-Gu e Creed, 2002; Clegg et al., 2000),tornando-se geradores 
de atenção e energia que podem promover mudanças construtivas. 

 Estabelecidos tais parâmetros, é possível enunciar o objetivo deste capítulo como 
a elaboração de um modelo conceitual que articule os paradoxos gerados pelas de-
mandas do triple bottom line e a gestão destes. Defende-se que gerenciar tais parado-
xos, segundo as lentes da gestão por competências, pode trazer sustentabilidade para 
a organização.

Trata-se de um trabalho com caráter ensaístico que busca trabalhar temas ainda 
pouco explorados: gerenciamento de paradoxos e competências, ambos combinados, 
no âmbito da sustentabilidade organizacional. 

A fim de atender tal objetivo, este trabalho está organizado da seguinte forma: 
será abordada em primeiro lugar a idéia de racionalidade no pensamento ocidental e 
quais tipos são privilegiados dentro das organizações. A seguir, trata-se da noção de 
competências, nos seus aspectos organizacionais e individuais; por fim, discutem-se 
os paradoxos nas suas vertentes individuais e organizacionais. Um modelo conceitu-
al será articulado dando sentido às idéias debatidas anteriormente. 

→ 1. Competências

1.1. Uma Racionalidade Esgotada

Uma breve digressão sobre a evolução da racionalidade no mundo ocidental pode ser 
benéfica para se entender o surgimento do pensamento administrativo. Este não nas-
ceu por geração espontânea ou como um apêndice da revolução industrial. De forma 
sucinta, Amatucci (1993) propõe quatro momentos significativos na evolução da ra-
cionalidade no mundo ocidental:

a. razão clássica – caracteriza-se pela vontade, quase mística, de se alcançar 
contemplativamente a verdade, bem expressa nas obras de Aristóteles e Platão;

b. razão versus fé – a razão dá suporte à fé e para o entendimento das injunções 
divinas, bem retratado nas obras de São Tomás de Aquino;

c. ruptura empirista – a razão deve ser focada no controle e dominação do mundo 
e não nos assuntos divinos. Francis Bacon é precursor deste tipo de pensamento;



d. razão instrumental – sua aplicação se dá em diferentes corpos de conheci-
mento que formam as diferentes ciências. Auguste Comte e Bentham ilustram 
bem este pensamento. 

É evidente a influência da razão instrumental e empírica na prática e pensamento 
da gestão. Destaquem-se, por exemplo, dois autores considerados clássicos: Frederi-
ck Taylor e sua idéia de administração científica, seleção científica do trabalhador e 
determinação do melhor método de trabalho (best way). Ou ainda, Henry Fayol e os 
princípios que deveriam ser seguidos para uma gestão efetiva como ordem, eqüidade 
e estabilidade. 

Se por um lado, com tal tipo de racionalidade, os ganhos em produtividade e efici-
ência foram significativos, criaram-se dois resíduos indesejados: a rigidez da estrutura 
e a fragmentação das atividades. Estes problemas se tornaram mais salientes quando 
o cenário mudou. No cenário de mudanças aceleradas e turbulentas, com crescente 
competitividade, aquilo que é qualidade, torna-se defeito. A especialização transfor-
mou-se em reducionismo e a divisão de trabalho em fragmentação.

Novas formas de organização do trabalho para gerar competitividade são assim 
demandadas. Isto significa dizer que se resgata uma racionalidade mais ampla do que 
aquela meramente instrumental, não contando somente com ferramentas. 

Flexibilização foi incorporada como palavra de ordem pelas organizações. Trata-
se de uma idéia ampla que, conforme Scaico e Tachizawa (1997):

[...] são os meios pelos quais a organização flexibiliza suas práticas, e que estão rela-
cionadas à inúmeras variáveis como o meio ambiente e seus elementos estratégicos, 
interação com o mercado e clientes, forma da utilização de seus recursos humanos, 
cultura da organização, tecnologia, etc. (Scaico e Tachizawa, 1997)

 
É neste contexto de flexibilidade organizacional que a gestão por competências in-

sere-se, como será debatido nos itens a seguir. 

1.2. Competência Organizacional: a abordagem sistêmica

A contrapartida teórica da abordagem mecanicista, baseada na separação e lineari-
dade, encontra-se no pensamento sistêmico. Este se baseia nas noções de sinergia, 
foco nas relações e intercâmbio e equilíbrio dinâmico com o meio (Stockinger, 2010). 

Avalia-se que este pensamento situa-se num nível superior de abstração, se compa-
rado às abordagens racionalista e mecanicista. Por esse motivo, o desafio é justamente 
colocar tais idéias em prática no dia-a-dia das organizações. Avalia-se que gestão por 
competências pode dar vida a muitas dessas idéias derivadas do pensamento sistêmico. 

Fleury & Fleury (2002) observam que a idéia de competência não é recente, porém 
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foi reconceituada e revalorizada em decorrência do acirramento das imprevisibilida-
des do mercado e mudanças nas organizações. 

Fazendo uma breve digressão histórica de suas origens, pode-se identificar que 
a maturação da idéia de competência ocorreu no âmbito do debate entre duas pers-
pectivas do pensamento estratégico, cunhadas com a denominação Outside–In e sua 
contrapartida InsideOut.

Nos anos 80, a perspectiva Outsidein tem sua tradução na obra de Michael Porter 
(1980). Seus estudos situam-se na fronteira entre a área de conhecimento da Econo-
mia e da Gestão. Em sua concepção, o foco da formulação estratégica residiria na aná-
lise do mercado e dos competidores. Seria imperativo compreender o setor de atuação 
da organização, identificar oportunidades e desenvolver ações (e recursos) para apro-
priar-se das oportunidades. A expressão vantagem competitiva sintetizaria a explora-
ção das oportunidades e tendências no mercado, bem como a diferenciação em relação 
à concorrência. 

As idéias de Porter tiveram significativa influência no pensamento estratégico, mas 
sua ênfase no mercado deixa um flanco descoberto, a saber, os recursos internos das 
organizações. Em contraposição a tal pensamento a perspectiva Insideout defende que 
a exploração do conjunto dos recursos internos cria a vantagem competitiva (“resource 
based view of the firm”).

O debate no interior desta escola de pensamento baseada em recursos se utiliza, por 
exemplo, das noções de ativos tangíveis (visíveis e como, via de regra, com pouca con-
tribuição para a vantagem competitiva); ativos intangíveis (incluem marcas, cultura, 
patentes, experiências acumuladas, entre outros, e trazem maior contribuição à estra-
tégia, por serem mais difíceis de copiar e por se deteriorarem menos com o tempo). 

O surgimento da idéia de competência foi uma decorrência natural da evolução 
deste pensamento. Este agora reconceituado a partir da estratégia da organização. A 
obra de Prahalad & Hamel (2001) traz substância a esta tendência. 

A concepção dos autores compartilha a idéia de que a estratégia competitiva não 
pode prescindir da análise das capacidades dinâmicas internas à organização. E ainda 
vai além, ao defender que a empresa se apoia em alguns recursos especiais e exclusivos, 
as suas competências. A competitividade nasceria, então, não de produtos, mas sim de 
um portfólio de competências. 

Partindo destas idéias básicas, algumas distinções conceituais devem ser feitas, 
como aquela de competência essencial. Esta na sua forma mais básica seria

uma fonte de vantagem competitiva, pois é competitivamente única e contribui para 
o valor percebido ou para o custo” ou ainda, “ o conjunto de conhecimentos na orga-
nização, especialmente como coordenar diversas habilidades de produção e integrar 
múltiplos troncos de tecnologia. (Prahalad & Hamel, 2001) 
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Destacam ainda importantes propriedades com grande potencial para gerarem 
vantagens competitivas por se apresentarem como difíceis de serem rapidamente 
imitadas, percebidas com valor agregado ao produto ou serviço pelo consumidor ou 
operacionalmente eficientes. 

Para Fleury (2002) distinguem-se três tipos de competências: 

1.  competências de negócios: envolvem a compreensão do negócio, seus objeti-
vos em relação ao mercado, clientes e competidores, bem como ambiente politico 
e social; 

2.  competências técnico-profissionais: envolvem habilidades específicas para 
certa operação, ocupação, atividade ou espaço ocupacional, por exemplo, a flu-
ência em língua estrangeira, conhecimento em sistemas, finanças; 

3.  competências sociais: envolvem atividades de interação com pessoas, por 
exemplo, trabalho em equipe, negociação, comunicação. 

De acordo com Fleury (2002), as competências sociais e de negócios devem ser di-
fundidas por toda empresa. As competências técnicas seriam específicas para deter-
minada área. 

Zarifian (1999), por sua vez, segue em direção semelhante e identifica quatro con-
juntos de competências:

1.  competências sobre processos, que consistem em juntar tarefas visando atin-
gir objetivos de interesse geral; 

2.  competências técnicas: envolve o conhecimento sobre como o trabalho deve 
ser realizado;

3.  competências sobre a organização: relacionadas à capacidade de organizar 
os fluxos de trabalho; 

4.  competências de serviços: ligada à habilidade de aliar a competência técni-
ca com capacidade de avaliação do produto ou serviço para o consumidor final; 

5.  competências sociais: envolve a capacidade de “saber ser”, incluindo atitu-
des e outros elementos comportamentais que sustentam o comportamento das 
pessoas e seus relacionamentos. 

Neste contexto, saber lidar com demandas da sociedade pode se tornar um dife-
rencial competitivo de grande valor para as organizações. Considerar as organiza-
ções como um portfólio de competências pode gerar mais flexibilidade e ampliar o 
manejo das dimensões sociais, ambientais ou econômicas. Trata-se de um contraste 
saudável às empresas concebidas por departamentos e hierarquia. 
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1.3. Competências Individuais 

Outra linha de desenvolvimento da noção de competências se deu pelo estudo das 
competências individuais. 

Se o debate na concepção estratégica está relativamente maduro (Fleury, 2002) não é 
o que ocorre no nível das competências individuais. Trata-se de um conceito em cons-
trução, com diferentes perspectivas e incertezas na definição dos termos. Desta forma, 
para McClelland (1993) competências são características subjacentes a uma pessoa que 
se relacionam com desempenhos superiores aos medianos na realização de uma tarefa. 
Tais características podem ser conhecimentos, habilidades, objetivos e valores. 

Le Boterf (2003), avalia que tal definição é parcial, já que desta forma a idéia perde 
seu sentido dinâmico. Competência, nesse sentido, seria apenas um estoque de conhe-
cimentos, habilidades e atitudes. Na sua avaliação, o aspecto distintivo da competência 
é a ação: “não há outra competência que a competência em ação”. 

Zarifian (2001), por sua vez, ressalta a importância do contexto social e prático onde 
as competências são exercidas e sua conseqüente validação ao considerar-se que a com-
petência profissional é uma combinação de conhecimentos, de saber-fazer, de experi-
ências e comportamentos, que se aplicam em um contexto específico. A competência 
é constatada quando de sua utilização em situação profissional, a partir da qual é pas-
sível de validação. O debate em torno do conceito de competência ganha os contornos 
atuais quando as organizações buscam soluções criativas para lidar com uma realidade 
profissional cada vez mais mutável e complexa. Necessita-se, desta forma, de uma in-
teligência social e prática que se apóia em conhecimentos adquiridos. Uma concepção 
baseada em parâmetros pouco dinâmicos não funciona adequadamente em situações 
profissionais cada vez mais turbulentas.

Nesse sentido a idéia de mobilização destacada por Le Boterf (2003) é importante. 
Para o autor “a competência não reside nos recursos (saberes, conhecimentos, capaci-
dades, habilidades) a serem mobilizados, mas na própria mobilização desses recursos”. 

Fleury (2002) preserva a idéia de mobilização, mas também acrescenta a noção de 
que valor econômico (organização) e social (indivíduo) devem ser considerados. Não 
basta o indivíduo possuir conhecimentos e habilidades para ser considerado com-
petente, é preciso existir ação, interatividade e troca, de tal forma que o knowhow 
da pessoa possa ser percebido e reconhecido. Desta forma, competência envolveria 
“um saber agir responsável e reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir 
conhecimentos, recursos, habilidades, que agregue valor econômico à organização e 
valor social ao indivíduo”. Trata-se de uma importante área de contato com a noção 
do tripple bottom line, pois supõe que o ganho econômico individual poderá também 
contribuir para o bem estar social de sua comunidade 

Todavia, como alerta Dutra (2004), o simples fato de possuir um conjunto de co-
nhecimentos, habilidade e atitudes não garante que a pessoa desenvolva suas atri-
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buições e responsabilidades, ou ainda, agreguem valor à organização. Para que esse 
potencial gere ganhos palpáveis, faz-se necessária a gestão.

O autor destaca três conceitos que servem como fundamentos para um sistema de 
gestão de competências: as noções de Entrega, Complexidade e Espaço Ocupacional, 
que combinadas facilitam a aplicação e elaboração de ferramentas para a gestão de 
competências nas organizações. 

Noção de entrega 
É importante fazer uma distinção entre ação e entrega. O sistema formal, baseado 

em cargos, privilegia apenas o que as pessoas fazem e não o que entregam para a or-
ganização. O fato de um indivíduo deter um conjunto de conhecimentos, habilidades 
e atitudes não garante que a organização se beneficie diretamente dele.

Dutra (2004) aponta um descompasso entre a prática na organização que leva em 
conta efetivamente a entrega de um funcionário e o sistema formal que privilegia as 
descrições do cargo. Numa concepção baseada em competências o foco deveria estar 
nos indivíduos e nos seus conhecimentos, habilidades e atitudes, acompanhadas de 
responsabilidade, iniciativa e capacidade de mobilização. Para o autor, ao olhar paras 
pessoas pela sua capacidade de entrega teremos uma perspectiva mais adequada para 
avaliar as pessoas, desenvolvê-las e estabelecer recompensas. 

Complexidade
O conceito de complexidade envolve avaliar o nível da entrega e a agregação de va-

lor das pessoas. Tradicionalmente esta agregação era mensurada simplesmente pela 
patente do cargo. Quanto mais elevado o nível hierárquico, maior a contribuição.

No cenário atual tal idéia é incompleta, vide o advento do downsizing eliminando 
níveis gerenciais intermediários, o surgimento das equipes semi-autônomas, e prin-
cipalmente a atuação de trabalhadores hiperqualificados (Zarifian, 2001). 

Para Dutra (2001), a construção de um sistema que busque identificar elementos 
diferenciadores na performance deve incorporar o grau de complexidade nas atribui-
ções e responsabilidades. Nesse sentido o desenvolvimento de um indivíduo passa 
pela capacidade deste assumir atribuições e responsabilidades de maior complexida-
de. Isto é efetivado na prática organizando a complexidade em níveis. 

Espaço Ocupacional
Na lógica da gestão por competências, é possível ampliar o nível de complexidade 

sem que seja preciso alterar o cargo ou posição do individuo. Assumir responsabi-
lidades e atribuições mais complexas não implica necessariamente em promoção. O 
cargo perde importância nas organizações, já que se associa à idéia de estoque de 
conhecimentos, habilidades e atitudes.

Trata-se de um processo de ampliação do espaço ocupacional da pessoa. Este obede-
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ce a duas variáveis: as necessidades da empresa e a competência da pessoa em atendê-la. 
Os sistemas tradicionais não conseguem dar respostas adequadas a esta ampliação do 
espaço ocupacional, pois reconhecem apenas o que indivíduo faz e não o que entrega. 

Estas idéias parecem constituir um caldo favorável para gerir paradoxos e abordá-
los sob uma perspectiva positiva. Configuram um quadro no qual há algum grau liber-
dade para os indivíduos criarem e flexibilidade na organização para lidar com mudan-
ças. A entrega do indivíduo é o gatilho que mobiliza a ocupação do espaço ocupacional, 
dos níveis de complexidade esperados para cada posição (Dutra, 2004).

→ 2. Paradoxos

A definição da noção de paradoxos pode ser um campo minado, já que varia confor-
me as distintas áreas de sua aplicação. Desta forma, uma aproximação definindo seus 
contornos gerais pode ser benéfica para entendê-la. 

Num importante dicionário analógico da língua portuguesa (Azevedo, 2011) que 
tem por finalidade organizar palavras por idéias afins, a palavra paradoxo se associa a 
absurdo, irracionalidade, ilogismo, incoerência, desconexo e desrazão. 

No aspecto etimológico, a palavra é composta do prefixo para, que quer dizer “con-
trário a”, “alterado” ou “oposto de”, conjugada com o sufixo nominal doxa, que quer 
dizer opinião. Combinando estas duas aproximações, depreende-se que um paradoxo, 
no seu sentido amplo, possui um viés negativo, já que é contrário à opinião comum, 
admitida como válida e não seguindo o esperado.

Nesta mesma direção, Van de Ven & Poole (1989) avaliam que uma vertente dos es-
tudos dos paradoxos considera a noção de paradoxos como um guarda-chuva concei-
tual amplo, no qual todos os termos genéricos de coisas não congruentes são inseridos. 
Embora seja uma tendência predominante, carece de profundidade. 

Por outro lado, os estudos baseados na linguagem e na lógica são considerados 
como realmente relevantes. Apresenta-se a seguir algumas propriedades dos parado-
xos antes de defini-los propriamente conforme os propósitos deste trabalho. 

Primeiramente observa-se que a linguagem (falada, visual ou matemática) tem 
um papel de destaque e modela de forma acurada a realidade que descreve (Watzla-
wick, Bavelas & Jackson, 1967 apud Van de Ven & Poole, 1989). 

Pode-se depreender da frase: “Emanuel adora estudar, mas detesta ler” que a lin-
guagem não descreve acuradamente a realidade. Pressupõe-se que é necessário ler 
para se poder estudar, o que não é rigorosamente verdadeiro, pois há diversas ma-
neiras de se obter conhecimento. A linguagem então limita a percepção da realidade. 

A combinação das declarações é um aspecto importante, pois quando as frases 
são enunciadas separadamente “Emanuel adora estudar” e “Ele detesta ler” o sentido 
é facilmente apreendido. Neste sentido a presença simultânea de elementos contradi-
tórios e mutuamente exclusivos é condição para que o paradoxo ocorra. 
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Estendendo tal idéia nos aspecto da lógica, trata-se de uma contradição entre duas 
proposições, em que cada uma delas é racionalmente defensável, contrária e válida.  A 
presença de dois imperativos ou premissas, cada qual com sua lógica e que são incon-
sistentes e contraditórios quando tomados juntos, constitui um paradoxo de acordo 
com esta definição.

Watzlawick (1973) denomina esta ligação de “dupla vinculação” que se reconhece 
como relação interna de contrários. Nesse sentido, por exemplo, uma genuína contra-
dição envolveria uma comparação por contraste ou justaposição de contrários como 
na frase “Eu sou velho, você é moço”. Já o paradoxo: “Eu sou um velho moço.” 

Por fim, o indivíduo ao sustentar na mente duas cognições contraditórias apresenta 
um estado psicologicamente desconfortável. A reação pode ser de paralisia, confusão 
ou mais comumente um círculo vicioso denominado por Hofstader (1985 apud Smith 
& Berg, 1987) de “strange loop”, na qual as declarações poderiam se referenciar em si 
próprias, não permitindo ao indivíduo decidir. 

2.1. Paradoxos na Organização 

Vasconcelos (2004) encontra na literatura diversas abordagens que tratam do tema 
paradoxos organizacionais e as resume em três linhas essenciais:

a.  Estudos baseados na crítica à burocracia – são estudos que resgatam conceitos 
da Escola Clássica da Administração e fazem críticas à burocracia, apontando 
seus paradoxos. Os temas podem variar como diferenciação e integração (La-
wrence & Lorsch); planejamento administrativo; iniciativa e criatividade (Blau 
& Scott); contradição entre teoria e prática; discurso e ação e também confor-
mismo e inovação (Selznick).

b.  Estudos baseados no paradigma psicanalítico e psicodinâmico – a partir do tra-
balho do Tavistock Institute, retomam-se as idéias de Melanie Klein, Wilfred 
Bion, Elliot Jacques, atualizando-as.

c.  Interacionismo Simbólico – retomam os trabalhos de Ervin Goffman, Berger e 
Luckmann. Trabalham com conceitos de paradoxos sob uma perspectiva cons-
trutivista, aprendizagem organizacional, formação e identidade, cultura orga-
nizacional e análise de discurso. 

No âmbito organizacional, a definição de paradoxos também ressalta a idéia da 
percepção de um dos estados aparentemente inconsistentes, duas realidades opostas 
e aparentemente inconciliáveis. A ênfase, no entanto, se dá na representação dos in-
divíduos ou grupos. 

Uma distinção importante é que os paradoxos ocorrem por conta de uma simplifi-
cação da realidade. Para Lewis (2000) trata-se “uma forma de o indivíduo simplificar 
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a realidade complexa e ambígua na qual está inserido, para que ele possa lidar com 
os diversos elementos à sua volta, aos quais é mais vulnerável”. Ou seja, quanto mais 
incerteza, maior a busca de simplificação. 

Um efeito colateral decorrente desta simplificação pode ser um desfibramento da 
realidade, tornando-a esquemática e sem dinamismo. Nesta configuração ocorre uma 
tendência a representar o real por extremos. Percebe-se o ambiente em categorias, con-
densando inúmeras experiências e fatos. Tais categorias ocorrem na mente aos pares 
como, por exemplo, deve-se preocupar com o curto prazo, mas também com a pereni-
dade da empresa; reduzir custos, mas preservar o ambiente e a reputação da organiza-
ção; ser criativo e inovador e, concomitantemente, seguir normas e padrões de gestão 
e qualidade. Uma polarização perceptiva que não admite nuance.

As coisas tornam-se mais complexas quando as organizações, pressionadas pelo tem-
po e recursos escassos, devem escolher apenas uma opção destes pares de alternativas. 

Segundo Lewis (2000), os paradoxos são vistos de forma diferente pelos autores de 
estudos organizacionais: como um problema, um estado disfuncional a ser elimina-
do, controlado ou manipulado pelo seu valor funcional. 

Por outro lado, como argumenta Vasconcelos (2004), os paradoxos podem ser uma 
oportunidade de ampliação do potencial e percepção da organização. Nesse sentido, 
as contradições perceptivas (paradoxos) poderiam provocar os agentes de mudança 
internos no sentido de questionar o sistema e as regras hegemônicas e agir politica-
mente no sentido de modificá-las, gerando assim inovações de produtos, processos ou 
métodos de organização. 

→ 3. Um modelo de paradoxos do tripple bottom line 

Para Ford & Backoff (1988 apud Lewis, 2000) qualquer ação, ato de cognição, defini-
ção ou conceito tem como objetivo estabelecer distinções. Desta forma, um modelo 
conceitual é uma forma de aproximação que busca ressaltar distinções a fim de faci-
litar a compreensão de algo. 

Apresentam-se nas Figuras 1 e 2 dois modelos que ilustram a busca da sustentabi-
lidade pelas organizações conforme as dimensões econômicas, ambientais e sociais 
do triple bottom line e os paradoxos decorrentes. 

A primeira representação (Figura 1) é baseada no paradigma da separação e line-
aridade (o que acarreta muitos paradoxos) e a segunda ilustração (Figura 2) configu-
rada conforme uma abordagem sistêmica (no seu aspecto gerencial, como gestão de 
competências).

A elaboração desses modelos conceituais baseou-se no método proposto pelo soci-
ólogo alemão Niklas Luhman (Stockinger, 2010) para trabalhar com sistemas sociais. 
O passo mais importante deste método é o exercício de imaginar a lógica que move o 
sistema. O sistema politico, por exemplo, seria regido pelo intercâmbio de interesses; o 
sistema judiciário pela busca da legitimação. Pode-se imaginar que o mesmo método 
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Derivações do paradoxo acima

– Pagar mais para               
reter funcionários 

– Cortar para manter o emprego 

– Automatizar para            
gerar empregos 

– Satisfação não             
garante eficiência 

– Direitos do trabalhador 
esvaziam a competitividade 
vidade é perniciosa para          
a empresa
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LÓGICA NECESSIDADES vs GANHOS

Derivações do paradoxo acima

– Pagar mais par 
preservar o ambiente

– Resultado trimestral garante 
preservação do ambiente 

– O importante é seguir 
padrões de gerenciamento do 
que preocupações legítimas.

– Ter custos maiores com 
o ambiente ganhar na 
imagem para a sociedade
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LÓGICA GANHOS vs PRESERVAÇÃO

Derivações do paradoxo acima

– Não ocupa-lo gera           
mais valor econômico 

– O importante é seguir    
padrões de gerenciamento    
do que preocupações   
legítimas.

– Ter custos maiores            
com o ambiente ganhar         
na imagem para a sociedade. 

Lo
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LÓGICA PRESERVAÇÃO vs NECESSIDADES






ORGANIZAÇÃO
SUSTENTÁVEL

People

Profit Planet

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 1: Modelo baseado na concepção de separação e linearidade
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possa se aplicar ao triple bottom line ao identificar a essência que move cada um dos 
seus componentes. A dimensão People (pessoas) possui a lógica de tentar suprir as NE-
CESSIDADES dos indivíduos. A dimensão Planet (ambiente) é regida pela busca da 
PRESERVAÇÃO. E, finalmente, a dimensão Profit (econômica) tem sua orientação no 
GANHO ECONÔMICO. 

Embora tal exercício seja executado arbitrariamente, com um viés de abstração na 
sociologia,  possui o mérito de buscar essências e simplificações benéficas ao enten-
dimento que geram clareza. Podem constituir-se em idéias simples que trafegam na 
mente de lideranças, possuindo assim forte potencial de aplicabilidade nas práticas 
gerenciais das organizações.

 Torna-se mais fácil posteriormente imaginar como tais raciocínios são desdobra-
dos e tornam-se argumentos discurso das pessoas. 

O que chama atenção primeiramente é a desproporção entre as dimensões. Isto 
quer dizer que a lucratividade está investida de mais poder. 

Ao confrontar-se com lógicas distintas como a do ambiente (Preservação) e pessoas 
(Necessidades) e lucratividade (Ganhos) há o looping, que são os círculos viciosos que 
impedem a mudança. Desdobramentos indesejáveis como fragmentação e conflitos 
podem ocorrer entre as pessoas e áreas. O estreitamento da percepção é representado 
pelas flechas fechadas para o exterior. 

O contraste deve ser destacado nesta representação. Primeiramente os tamanhos 
das figuras estão relativamente semelhantes. Obviamente trata-se de um ideal a ser 
perseguido. A empresa é pensada aqui de forma sistêmica e seu gerenciamento dá-se 
pela gestão de competências. 

As lógicas das duas dimensões que poderiam se converter no estreitamento da per-
cepção e, a seguir, em paradoxos, são diluídas no conceito de Entrega. Diferentemente 
dos modelos tradicionais (Fordistas e Tayloristas, por exemplo), nos quais havia um 
dilaceramento interno do indivíduo para agir e tomar decisões. 

Ocorre ainda, o entendimento de que o ambiente é complexo, o que significa a cria-
ção de oportunidades, pois isso representa um espaço a ocupar e evita a geração de um 
circulo vicioso gerador de paralisia. 

Nesta configuração, privilegia-se o indivíduo e sua subjetividade, pois, aqueles que 
conseguem entregar algo ocupam espaço e sabem lidar com complexidade de maneira 
individualizada e diferenciada. É importante, nesse sentido, o conhecimento e apren-
dizado. Fazer a entrega correta envolve inteligência.

→ 4. Conclusões

O objetivo deste capítulo foi pensar de maneira diferente a sustentabilidade de uma 
em presa. O ponto de partida foi o pressuposto de que um equilíbrio natural se estabe-
leça entre interesses sociais, ambientais e econômicos. Isto ocorreria pelo bom senso, 
já que estas são demandas legítimas da sociedade. Defendeu-se neste capítulo a idéia 
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Figura 2: Modelo baseado na teoria dos sistemas auto-referenciados
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Fonte: elaborado pelo autor.

oposta e avaliou-se que a harmonia de interesses ocorra apenas no nível da retórica. 
Na vida real há uma tensão na mente do agente decisor na escolha entre tais di-

mensões. Esta tensão é geradora de paradoxos, o que significa dizer que demandas 
igualmente legítimas e importantes concorrem por decisões e recursos exclusivos. 
Opta-se por exemplo em privilegiar a preservação do meio ambiente ou trazer de-
senvolvimento econômico? Eleger a eficiência ou oferecer oportunidades para pes-
soas desqualificadas? Obviamente é possível encontrar uma solução conciliatória, 
mas esbarra na percepção dos atores envolvidos, pois processo de escolha quase sem-
pre se associa a idéia de exclusividade. 

Como apresentado anteriormente, o pensamento ocidental é fundado sobre a idéia 
da separação e fracionamento da realidade a fim de melhor administrá-la. É mais 
conveniente em termos práticos fazer uso da conjunção “ou” do que aplicar a con-
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junção “e”. Tal pensamento cartesiano gera tensões nos decisores que não conseguem 
perceber outra coisa se não opções excludentes. 

A elaboração de dois modelos conceituais contendo as dimensões do tripple bot-
tom line foi uma primeira aproximação visando identificar tensões entre estas. O 
meio utilizado para compor tal modelo foi através da abstração das lógicas distintas 
nos elementos do tripé de Sustentabilidade. Nesse sentido avaliaram-se as dimensões 
como sistemas sociais nas quais a dimensão People (pessoas) possui a lógica de tentar 
suprir as NECESSIDADES dos indivíduos. A dimensão Planet (ambiente) é regida 
pela busca da PRESERVAÇÃO. E finalmente a dimensão Profit (econômica) tem sua 
orientação no GANHO ECONÔMICO. 

De acordo com uma racionalidade baseada na separação (conforme a primeira 
ilustração do modelo) é mais provável tratá-las de forma dissociada e exclusiva. Um 
exemplo disto pode ser verificado como o interesse diminuído pela recente conferên-
cia climática em Durban em detrimento dos esforços pela solução da crise e recupe-
ração econômica nos países. 

No segundo modelo, que supera a idéia de separação e exclusão, a realidade é vista 
segundo uma concepção de complexidade. Os paradoxos ainda ocorrem, mas nesta 
configuração é possível que opções aparentemente conflitantes se associem e coope-
rem, gerando tensões positivas no agente decisor.

Este modelo permite ainda abrir uma porta para o diálogo com outros domínios 
como a gestão por competências. A composição da noção de paradoxos associados 
com algumas idéias de gestão por competências pode apontar para um caminho de 
materialização daquilo que está num nível de abstração superior (como debater sobre 
sistemas sociais) e trazer efeitos positivos para a competitividade. 

Na concepção da gestão de competências busca-se uma configuração integrada da 
ação, considerando aspectos econômicos e sociais dentro de um contexto mais amplo. 
Não basta o indivíduo possuir conhecimentos e habilidades para ser avaliado como 
competente. É preciso existir ação, interatividade e troca, de tal forma que o know-
how da pessoa possa ser percebido e reconhecido. Há espaço para atender demandas 
econômicas, sociais utilizando-se de uma tensão positiva. 

Trata-se de um trabalho com um viés eminentemente ensaístico que buscou apon-
tar em primeiro lugar para um tema cada vez mais estudado como a noção de compe-
tências e outro quase ignorado, como os paradoxos pessoais e organizacionais. Acre-
dita-se que estudados de forma combinada apresentem um viés diferente do usual e 
com alto potencial de exploração.
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