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“A política agora é feita no mercado. Só que esse mercado global não existe como ator, mas 
como uma ideologia, um símbolo. Os atores são as empresas globais, que não têm 

preocupações éticas, nem finalísticas. Dir-se-á que, no mundo da competitividade, ou se é 
cada vez mais individualista, ou se desaparece. Então, a própria lógica de sobrevivência da 
empresa global sugere que funcione sem nenhum altruísmo. Mas, se o Estado não pode ser 

solidário e a empresa não pode ser altruísta, a sociedade como um todo não tem quem a 
valha.” 

 
(Milton Santos) 
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Inventa a contra-mola que resiste”  

 
 

(Trecho de Primavera nos Dentes, de João Apolinário Teixeira Pinto) 



 

 

 
RESUMO 

 
 
SANTA RITA, Beatriz de Souza. Educação, cultura organizacional e sustentabilidade: 
identificação de práticas corporativas. 2013. 76p Dissertação (Mestrado em Práticas em 
Desenvolvimento Sustentável). Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, Seropédica, RJ, 2013. 
 
 
  
Neste estudo busca-se identificar bases conceituais para a ideia de uma nova economia 
voltada ao desenvolvimento sustentável, destacando o papel das empresas como agentes 
educadores e a importância dos processos educativos para a transformação de culturas 
organizacionais pautadas por princípios de sustentabilidade.  Com este intuito, os capítulos 
dessa dissertação foram elaborados de modo a descrever: a construção do conceito de 
desenvolvimento sustentável no discurso internacional e seu reflexo na adoção de princípios 
de sustentabilidade em estratégias corporativas; o sentido adotado neste trabalho para a ideia 
de uma nova economia; a relação entre cultura organizacional, educação e desenvolvimento 
sustentável; a referência ao papel educador das organizações econômicas em acordos 
voluntários e a importância de tais acordos para o comprometimento empresarial com o 
desenvolvimento sustentável; e a identificação de exemplos de práticas educativas voltadas à 
sustentabilidade em relatórios de três grandes empresas brasileiras, representantes dos setores 
de cosméticos, financeiro e florestal. Como conclusão, as ações mapeadas nesta última etapa 
foram categorizadas e realizou-se uma reflexão sobre o alinhamento das práticas educativas 
com a proposta de uma nova economia, assim como a contribuição dos acordos voluntários 
para a adoção de estratégias que visam à transformação das culturas organizacionais rumo à 
sustentabilidade.  
 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade Corporativa; Cultura Organizacional; Educação. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 
SANTA RITA, Beatriz de Souza. Education, sustainability and organizational culture: 
identifying corporate practices. 2013. 76p Dissertation (Master Science in Development 
Practice). Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 
RJ, 2013 
 
 
 
In this paper we seek to identify conceptual bases to the idea of a new economy directed at 
sustainable development, emphasizing the role of enterprises as educating agents and the 
importance of implementing the transformation in organizational cultures. The chapters of 
this thesis were formulated as to describe: the construction of the sustainable development 
concept in international discourse and its reflection in adopting sustainable principles in 
corporation strategies; the concept adopted in this paper to the idea of a new economy; the 
relationship between organizational culture, education and sustainable development; the 
reference to the educating role of economic organizations  in voluntary agreements and the 
importance of such agreements in company’s commitment to sustainable development; and 
the presence of educational practices focused on sustainability on reports of three big brazilian 
enterprises, representatives of cosmetics, finance and forestry sectors. In conclusion, the 
actions mapped this last step were categorized, and carried out a reflection on the alignment 
of educational practices with the proposal of a new economy as well as the contribution of 
voluntary agreements to the adoption of strategies which aim at the transformation of 
organizational cultures towards sustainability. 
 
Key words: Corporation Sustainability; Organizational Culture; Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ainda no início da década de 90, e um ano após a realização da Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (a Eco 92), Ignacy Sachs destacou 
que para escapar do círculo vicioso da pobreza e da destruição ambiental e realizar a transição 
para o desenvolvimento sustentável seria preciso promover, por um período bastante longo, o 
crescimento econômico nos países do sul e do leste. Contudo, de acordo com Sachs, o 
crescimento baseado em uma economia de mercado sem controles poderia somente 
aprofundar a desigualdade entre norte e sul e a dualidade interna de cada sociedade, 
exacerbando o círculo vicioso da pobreza e da degradação ambiental (SACHS, 1993, p.19).   

Passados vinte anos, as previsões do autor parecem ter se confirmado. O relatório 
Estado do Mundo 20121, publicado pelo World Watch Institute (WWI, 2012) às vésperas da 
realização da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (ou 
Rio+20), destaca que em 1992 a população global era de 5,4 bilhões de habitantes, e o PIB 
mundial de 28 trilhões de dólares. Vinte anos depois, a população global passou a ser sete 
bilhões de habitantes, e o PIB de 78 trilhões de dólares, ou seja, 50 trilhões de dólares a mais. 
E traz dados preocupantes no que concerne à sustentabilidade do planeta:  

As 500 milhões de pessoas mais ricas do mundo (aproximadamente 7% da 
população mundial) são responsáveis por 50% das emissões globais de carbono, 
enquanto os 3 bilhões mais pobres são responsáveis por apenas 6%. Os 16% mais 
ricos do mundo são responsáveis por 78% do total do consumo mundial, ficando 
para os 84% restantes apenas 22% do total global a ser consumido. Hoje, são 
extraídas 60 bilhões de toneladas de recursos anualmente, 50% a mais do que há 
apenas 30 anos. Entre 1950 e 2010 a produção de metais cresceu seis vezes, a de 
petróleo, oito, e o consumo de gás natural, 14 vezes. Junto com o crescimento da 
desigualdade social também disparam a tensão e a violência nas cidades. Onde 
vamos parar? (...) Como planejar  para atender aos atuais 7 bilhões de habitantes – 
metade urbanos, amontoado em cidades – e mais os cerca de 80 milhões de novos 
habitantes/consumidores acrescidos anualmente à população humana? (WORLD 
WATCH INSTITUTE, 2012, p.vii) 

 

O cenário descrito ilustra a preocupação cada vez mais presente e reconhecida 
mundialmente por pesquisadores diversos sobre a insustentabilidade do padrão de 
desenvolvimento contemporâneo – marcado pela finitude de recursos naturais, concentração 
da riqueza e manutenção das injustiças sociais – e a urgência em se traçar caminhos 
alternativos ao atual modelo de desenvolvimento.  

Como exemplo do reconhecimento da insustentabilidade do modelo de 
desenvolvimento vigente, White & Baraldi (2012) citam o discurso proferido em 2011 por 
Ban Ki-moon, Secretário-Geral das Nações Unidas: “Precisamos de uma revolução. 
Pensamento revolucionário. Ação revolucionária... É fácil proferir as palavras 
‘desenvolvimento sustentável’, mas para que isso aconteça temos que estar preparados para 
fazer grandes mudanças – no estilo de vida, nos modelos econômicos, na organização social e 
na vida política”.2 

                                                 
1 Os relatórios “Estado do Mundo” são editados pelo World Watch Institute há 28 anos. 
2 Pronunciamento principal de Ban Ki-Moon no Painel sobre Redefinição de Desenvolvimento Sustentável no 
Encontro Anual do Fórum Econômico de Davos, em 28 de janeiro de 2011. In: White & Baraldi, 2012. 
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Para Enrique Leff (2006, 2012), a crise ambiental veio questionar a racionalidade e os 
paradigmas teóricos que impulsionaram e legitimaram o desenvolvimento econômico, 
negando a natureza. Para ele, o princípio de sustentabilidade – surgido no contexto da 
globalização como a marca de um limite – poderia reorientar o processo civilizatório da 
humanidade, representando um critério normativo que questiona as próprias bases da 
produção e possibilitaria a reconstrução da ordem econômica (LEFF, 2012). 

As organizações econômicas certamente não são a única causa das múltiplas crises 
sociais e ecológicas, mas certamente desempenham um papel importante na origem e na 
persistência do cenário global de insustentabilidade (WHITE & BARALDI, 2012).  

Apesar dos avanços teóricos recentes relacionados à temática “novos modelos de 
desenvolvimento”, ainda permanece uma série de questões quanto às formas de ação, os 
agentes impulsionadores de tal mudança e sobre a responsabilidade das organizações 
econômicas em uma possível transição de modelo de desenvolvimento. 

Salienta-se que o conceito de organização utilizado no presente trabalho tem como 
base a proposta de Srour (1992 apud KAVINSKI , 2009), que se refere a instituições 
empresariais como uma coletividade especializada na produção de um determinado bem ou 
serviço, que combinam agentes sociais e recursos e se convertem em um instrumento 
econômico. Para o autor, as organizações são planejadas para a realização de objetivos 
determinados e se constituem em unidades sociais portadoras de necessidades e interesses 
próprios. 

Este entendimento apoia-se na linha teórica que inspirou esta pesquisa, a Nova 
Sociologia Econômica (NSE). A NSE é derivada da Sociologia Econômica de Karl Polanyi e 
baseia-se na ideia de que economia e sociedade são mutuamente enraizadas (VINHA, 2001). 
Ao considerar que as firmas e as organizações empresariais são moldadas por fatores que 
refletem circunstâncias históricas que podem ser transformadas pela intervenção humana, a 
NSE procura desfazer o mito da autonomia da esfera econômica da vida social, postulando 
que os mercados e as instituições são socialmente imersos e, portanto, são o lócus das 
relações econômico-sociais3 (VINHA, 2001; ABRAMOVAY, 2012) 

Nesse sentido, este trabalho aborda a temática da educação para a sustentabilidade, 
com enfoque em ambientes corporativos, à luz da ampla constatação sobre a necessidade de 
se empreender novos modelos de desenvolvimento econômico.  

Parte-se do pressuposto que tal desafio envolve mudanças em culturas 
organizacionais, demandando, portanto, padrões de educação inovadores que possibilitem às 
organizações incorporar princípios de sustentabilidade aos negócios. Este é um ponto muito 
importante, que sustenta a nossa hipótese: 

Se a mudança nas culturas organizacionais é ponto de partida para a transição de modelo de 
desenvolvimento, e a preparação de profissionais – lideranças e trabalhadores em geral – é 
uma das condições essenciais para tal mudança, as organizações que se auto-declaram 
comprometidas com o desenvolvimento sustentável devem empreender ações de educação 
voltadas à aquisição de competências societais que viabilizem a transformação organizacional 
necessária para a efetivação de uma nova economia.  

                                                 
3 Convém salientar que esta noção basta aos objetivos deste estudo de modo que, por se tratar de um mestrado 
profissional, optou-se por não aprofundar a discussão teórica relacionada às diversas correntes que compõem a 
Nova Sociologia Econômica. 
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Trata-se de uma hipótese complexa, que nos levou a desmembrar o objetivo dessa 
pesquisa em dois eixos: 

1) Buscar bases conceituais para a ideia de uma nova economia voltada ao 
desenvolvimento sustentável, a fim de compreender a importância da educação para a 
transformação de culturas organizacionais, com enfoque no papel das organizações 
econômicas como agentes educadores.  

2) Verificar quais tipos de práticas de educação para a sustentabilidade estão sendo 
desenvolvidas por grandes empresas brasileiras, de modo a refletir se tais ações 
alinham-se à ideia de uma nova economia e de que forma se relacionam com acordos 
voluntários da categoria “soft law”. 

 

Inicialmente, buscou-se olhar para o contexto histórico internacional que levou o tema 
desenvolvimento sustentável a fazer parte do cotidiano corporativo, especialmente o caminho 
trilhado pela Organização das Nações Unidas (ONU). A opção por avaliar a trajetória 
multilateral se deve ao fato de acreditarmos que a estratégia de sustentabilidade corporativa 
adotada pelas empresas de grande porte é influenciada significativamente pelos conceitos 
implícitos nos programas da ONU. À luz de tal compreensão, também foram pesquisados os 
principais acordos internacionais relacionados ao desenvolvimento sustentável, em busca de 
elementos que atribuam papel educador às organizações econômicas. O caminho trilhado para 
responder ao primeiro eixo desta pesquisa compõe o referencial teórico, do qual também faz 
parte a construção do conceito de nova economia que permeia todo esse trabalho, 
relacionando-se à ideia de um modelo de desenvolvimento voltado à sustentabilidade, no qual 
as relações econômicas são pautadas por princípios éticos e pela busca do bem estar coletivo.  

Em seguida, avançamos na reflexão sobre a necessidade de implementar ações de 
educação que permitam mudanças na cultura organizacional em prol do desenvolvimento 
sustentável, partindo para a avaliação de conceitos, diretrizes e programas apresentados em 
relatórios de sustentabilidade de três organizações brasileiras de grande porte, representantes 
dos setores de cosméticos, financeiro e florestal. A opção pelos relatórios de sustentabilidade 
como fonte principal de pesquisa se deu, em parte, por se tratar de documentos públicos 
assinados pela presidência das empresas, considerados importantes instrumentos de pesquisas, 
apesar de raramente serem utilizados para este fim. Esta escolha também foi influenciada 
pelas especificidades do programa de pós-graduação do qual esta pesquisa faz parte. Trata-se 
de um mestrado profissionalizante e, por este motivo, optamos por avaliar práticas 
empresariais à luz de um referencial teórico sobre desenvolvimento sustentável, em uma 
tentativa de compreender as interações existentes entre educação, cultura organizacional e 
relações econômicas éticas no universo corporativo. Cabe ressaltar que tais relações fazem 
parte de um campo de estudo recente, de modo que não há qualquer intenção de impor 
verdades por meio desta dissertação. Nesse sentido, espera-se que as críticas que possam 
surgir a partir desta leitura contribuam para a construção de conhecimento sobre 
transformação cultural organizacional para o desenvolvimento sustentável.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 A construção do conceito de desenvolvimento sustentável no discurso internacional e 
seu reflexo na sustentabilidade corporativa  

 

Entre as décadas de 1960 e 1980, problemas ecológicos e sociais advindos das 
economias que resultaram da Revolução Industrial passaram a ser amplamente denunciados 
por movimentos sociais, ambientalistas e membros da comunidade científica, sensibilizando a 
opinião pública para questões socioambientais que até então não figuravam no debate 
internacional e na agenda pública (CORREA DO LAGO, 2006; PEREIRA, 2012a).  

A ascensão do tema desenvolvimento sustentável foi favorecida por uma confluência 
de motivos, dentre os quais: a ocorrência de uma série de acidentes ecológicos de grandes 
proporções, como o caso de intoxicação por mercúrio de pescadores e suas famílias em 
Minamata no Japão entre os anos 50 e 70 e o naufrágio do petroleiro Torrey, em 1967, que 
causou sérios danos nas costas inglesa e francesa (CORREA DO LAGO, 2006).  

Entretanto, Correa do Lago (2006) salienta que a força do movimento ecológico nos 
anos 60 teve sua principal origem no fato das consequências negativas da industrialização, 
tais como poluição e tráfego, terem passado a afetar a maior faixa da população dos países 
ricos: a classe média. Após vinte anos de crescimento ininterrupto e com as necessidades 
básicas relacionadas à saúde, habitação, alimentação e educação atendidas e, ainda, dotados 
de significativa liberdade, os cidadãos da classe média de países desenvolvidos estavam aptos 
a abraçar novas ideias e comportamentos, passando a buscar alternativas políticas que 
expressassem sua insatisfação e pudessem alterar diretamente seu modo de vida.  

Ao mesmo tempo, a repercussão de obras como Silent Spring (1962), de Rachel 
Carson, This Endangered Planet (1971), de Richard Falk, ou de ensaios e livros de Garrett 
Hardin, como The Tragedy of Commons (1968) e Exploring New Ethics for Survival (1972), 
tiveram forte impacto na opinião pública (CORREA DO LAGO, 2006; LEFF, 2012).  

Apesar de sua considerável influência, esses livros não obtiveram o impacto político 
internacional do estudo The Limits to Growth, realizado pelo Clube de Roma. O Clube de 
Roma foi idealizado em 1968 pelo industrial italiano Aurélio Peccei e seus encontros eram 
patrocinados por grandes empresas como a FIAT e a Volkswagen. No início dos anos setenta, 
este fórum de discussão reunia cerca de setenta cientistas, acadêmicos, economistas, 
industriais e membros de instituições públicas de países desenvolvidos o que, para Correa do 
Lago (2006), significa que a preocupação com o meio ambiente não se limitava a uma parcela 
“alternativa” das sociedades mais desenvolvidas, mas atingia também tomadores de decisão 
conscientes das implicações políticas e econômicas de uma mudança de paradigma no modelo 
de desenvolvimento. 

O relatório Limites do Crescimento, divulgado em março de 1972, anunciava um 
cenário catastrófico marcado pelos crescimentos econômico e populacional e consequente 
esgotamento de recursos naturais e escassez de alimentos. As soluções apresentadas 
colocavam em questão diversos aspectos da sociedade industrial moderna, e pressupunham a 
necessidade de ações drásticas nas áreas demográfica e de preservação de recursos naturais, 
que no relatório citado foram associadas aos países do Terceiro Mundo. 

Simultaneamente, o cenário no qual ocorreria a primeira conferência mundial sobre 
meio ambiente era delineado em meio ao seguinte contexto histórico global:  



 

 

5 
 

A preparação e a realização da Conferência de Estocolmo deram-se em momento 
histórico marcado pelo forte questionamento tanto do modelo ocidental de 
desenvolvimento quanto do modelo socialista. Nos anos 60, assistiu-se nos EUA à 
intensa luta pelos direitos civis, ao debate em torno da Guerra do Vietnã e à 
emergência de novos padrões de comportamento, inclusive no que se refere aos 
direitos do consumidor. Na Europa ocidental, o ano de 1968 simbolizou a resistência 
de uma nova geração aos valores estabelecidos. No mesmo ano, a União Soviética 
enterrou o sonho tcheco do “socialismo com rosto humano” (...) Fora dos dois centros 
de poder, que constituíam os pólos por excelência da Guerra Fria, os questionamentos 
concentravam-se na busca de soluções para os graves problemas sociais e econômicos. 
Em grande número de países em desenvolvimento, do Brasil à Espanha, o temor à 
expansão do comunismo “justificava” regimes autoritários que buscavam legitimar 
sua presença no poder com resultados marcantes na área econômica. Na África e na 
Ásia, ainda sob o impacto da descolonização e apesar das tentativas do Movimento 
Não-Alinhado de procurar caminhos que assegurassem maior autonomia aos países 
em desenvolvimento, as novas ideias e os desafios desenvolviam-se no contexto 
aparentemente incontornável da Guerra Fria. (CORREA DO LAGO, 2006, p. 26) 

 

Nesse contexto, a Organização das Nações Unidas (ONU) iniciou um ciclo de 
conferências, consultas e estudos como resposta à crescente preocupação pública com os 
efeitos do modelo industrial, visando alinhar as nações em torno de princípios e 
compromissos por um desenvolvimento mais inclusivo e harmônico com a natureza. A 
Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, realizada pela ONU em Estocolmo, Suécia, em 
1972, contou com a participação de 115 países e foi o primeiro evento em âmbito mundial a 
questionar a ótica desenvolvimentista vigente no pós-guerra e a associar de forma efetiva 
aspectos socioambientais ao desenvolvimento (CORREA DO LAGO, 2006; PEREIRA 
2012a).  

Os debates na Conferência de Estocolmo se deram em torno das questões do controle 
populacional e da necessidade de redução do crescimento econômico, apontadas pelo relatório 
do Clube de Roma e definidas como “crescimento zero”. Estes dois aspectos foram objetos de 
contestação por parte dos países em desenvolvimento, que viam em tal proposta uma tentativa 
de ampliação da subordinação internacional dos países subdesenvolvidos aos países 
desenvolvidos, os quais defendiam que aqueles não podiam repetir o modelo de 
desenvolvimento adotado por estes. Do outro lado, o grupo de 77 países subdesenvolvidos 
liderados por Brasil e Índia defendiam o direito ao crescimento a qualquer custo, 
compreendendo que seu desenvolvimento não poderia ser sacrificado por considerações 
ambientais. Nesta época, o Brasil vivenciava o período do “milagre econômico”. A maior 
preocupação dos países desenvolvidos na Conferência de Estocolmo foi apoiar políticas 
rigorosas de controle da poluição, sem fazer menção, no entanto, à necessidade de reavaliar os 
padrões de produção, consumo e estilo de vida (CORREA DO LAGO, 2006; PEREIRA, 
2012a). 

A Conferência de Estocolmo deu visibilidade global à temática socioambiental. Seus 
principais resultados residem na criação do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA), e no fato de diversos países, após o evento, terem instituído legislações 
de proteção ambiental (PEREIRA, 2012a).    

Maurice Strong, secretário geral da Conferência de Estocolmo e primeiro diretor 
executivo do recém-criado PNUMA, foi o proponente da ideia de ecodesenvolvimento. Em 
um momento em que as teorias da dependência, do intercâmbio desigual e da acumulação 
interna de capital orientavam o planejamento do desenvolvimento, Strong solicitou que 
Ignacy Sachs desenvolvesse o conceito recém-criado para inspirar documentos e projetos do 
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PNUMA. Com ênfase nos aspectos sociais do desenvolvimento, Sachs propôs seis requisitos 
para o ecodesenvolvimento (BENETTI, 2006 apud KAVINSKI, 2009):   

a) a satisfação das necessidades básicas;   

b) a solidariedade com as gerações futuras;  

c) a participação da população envolvida;  

d) a preservação dos recursos naturais e do meio  ambiente  em  geral;   

e) a elaboração de um sistema social que garantisse emprego, segurança social e 
respeito a outras culturas;   

f) programas de educação. 

 

Ao incluir educação e alimentação, o ecodesenvolvimento impunha a justiça social ao 
desenvolvimento sustentável. A preservação de recursos e a diminuição de impactos 
demonstram o reconhecimento dos limites biológicos do planeta. O conceito carrega críticas 
ao processo de modernização industrial como método de desenvolvimento das regiões mais 
pobres do globo. Na percepção de Ignacy Sachs, o desenvolvimento deveria ser revisto com o 
objetivo de diminuir as disparidades entre as nações (MOREIRA, 1999 apud LAURIANO, 
2013).  

De acordo com Moreira (1999), Ignacy Sachs se baseou na obra The Entropy Law and 
The Economic Proccess, de Georgescu-Roegen, que representa o marco da Economia 
Ecológica. A partir de 1974, Sachs aperfeiçoou e difundiu o conceito de ecodesenvolvimento, 
ampliando-o para critérios de sustentabilidade. 

 

Quadro 1: Critérios de Sustentabilidade de Ignacy Sachs 
 
Sustentabilidade social Consiste na consolidação de um processo de 

desenvolvimento multidimensional que envolva necessidades 
materiais e não-materiais, transcendendo o crescimento 
econômico somente. Nas palavras de Sachs (1993, p.25) 
trata-se da construção de “uma civilização do ser, em que 
exista maior equidade na distribuição do ter e da renda, de 
modo a melhorar substancialmente os direitos e as condições 
de amplas massas da população e a reduzir as distâncias 
entre os padrões de vida de abastados e não-abastados.  

Sustentabilidade econômica Tem como premissa a alocação e gestão mais eficiente dos 
recursos público e privado, como condição para o fim da 
dependência externa e das relações adversas de troca. Nesta 
lógica, o desenvolvimento econômico intersetorial 
equilibrado deve ser medido em termos macrossociais, e não 
por critérios de lucratividade empresarial. Deve propiciar a 
segurança alimentar, o acesso à ciência e tecnologia e a 
capacidade de modernização contínua dos instrumentos de 
produção, em prol da soberania da economia nacional. 

Sustentabilidade ecológica Consiste na conservação do potencial do capital natural e na 
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sua utilização para propósitos socialmente válidos. Envolve a 
limitação do consumo de combustíveis fósseis e de outros 
recursos renováveis, a redução do volume de resíduos, 
autolimitação do consumo material pelos países ricos e 
camadas privilegiadas, intensificação da pesquisa em 
tecnologias limpas, assim como o estabelecimento de 
políticas públicas voltadas à proteção ambiental. 

Sustentabilidade espacial (ou 
territorial)  

Pressupõe uma configuração rural-urbana equilibrada e uma 
melhor distribuição das atividades econômicas, visando 
evitar a concentração populacional excessiva em áreas 
metropolitanas e a destruição de ecossistemas frágeis. Preza 
pela promoção de projetos de agricultura regenerativa e 
agroflorestamento operado por pequenos produtores, pela 
industrialização descentralizada associada a novas 
tecnologias e pela criação de empregos rurais não-agrícolas, 
com vistas à proteção da biodiversidade.  

Sustentabilidade cultural Busca as raízes endógenas dos modelos de modernização e 
dos sistemas rurais integrados de produção, traduzindo o 
conceito normativo de ecodesenvolvimento em uma 
pluralidade de soluções particulares, que respeitem as 
especificidades de cada ecossistema, de cada cultura e de 
cada local. 

Sustentabilidade política 
nacional 

Pressupõe o estabelecimento de uma democracia que se 
aproprie dos direitos humanos universais e desenvolva a 
capacidade do Estado para implementar o projeto nacional 
em parceria com os empreendedores, visando um nível 
razoável de coesão social. 

Sustentabilidade política 
internacional 

Visa à garantia da paz, por meio da eficácia do sistema de 
prevenção de guerras da ONU e da promoção da cooperação 
internacional. Para tanto, deve-se elaborar um pacote 
integrado de desenvolvimento norte-sul, baseado no 
princípio de igualdade, que estabeleça as “regras do jogo” e 
compartilhamento de responsabilidade em favorecimento do 
parceiro mais fraco. Estabelece estratégias de controle 
institucional do sistema internacional financeiro e de 
negócios. Aplica o Princípio da Precaução na gestão do meio 
ambiente e dos recursos naturais, prevenindo das 
consequências de mudanças globais negativas, protegendo as 
diversidades biológica e cultural e gerindo o patrimônio 
global como herança comum da humanidade. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de SACHS (1993) 

Frente ao conteúdo crítico e potencial transformador da proposta de 
ecodesenvolvimento, antes mesmo que o conceito fosse incorporado aos processos de 
planejamento, as estratégias de resistência à mudança da ordem econômica o rejeitaram, e 
passaram a buscar um conceito que eliminasse a contradição entre crescimento econômico e 
preservação da natureza (LEFF, 2012).  
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Com relação aos caminhos que levaram à conceituação de desenvolvimento 
sustentável, Pereira (2012a) destaca também a contribuição do Relatório Brandt, resultado do 
trabalho da Comissão Independente sobre Questões de Desenvolvimento Internacional, 
chefiada pelo ex-chanceler alemão Willy Brandt. Intitulado Norte-Sul: Um Programa para a 
Sobrevivência, e publicado em 1980, o documento trazia medidas para diminuir a assimetria 
econômica entre países ricos do hemisfério norte e pobres do hemisfério sul. Contudo, assim 
como ocorreu anos antes com o ecodesenvolvimento de Sachs, a onda neoliberal da década de 
80 fez com que o relatório fosse ignorado pelos governos. 

Nesse cenário, os debates oficiais sobre desenvolvimento sustentável se concentravam 
na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), chefiada pela 
primeira ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. O relatório final dessa comissão foi 
publicado em 1987 e trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável que se tornaria oficial: 
“aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das 
gerações futuras atenderem suas próprias necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991). Deriva também do Relatório 
Bruntland o conceito dos três pilares do desenvolvimento sustentável: desenvolvimento 
econômico, equidade social e proteção ambiental. Este conceito, apesar de ser o mais 
difundido até os dias atuais, apresenta lacunas como a imposição da aceitação das diferenças 
atuais de distribuição de riquezas, estilos de vida e de bem-estar (entre grupos sociais e entre 
nações), assim como o fato de não questionar a distribuição dos ativos produtivos. Desta 
forma, tal conceito não impôs grandes mudanças ao status quo do desenvolvimento 
(MOREIRA, 1999; LEFF, 2012). 

Bruseke (apud MOREIRA, 1999) salienta que até mesmo a visão da Declaração de 
Cocoyoc – que tratava sobre meio ambiente e desenvolvimento e foi aprovada em 1974 na 
cidade de mesmo nome no México – era mais profunda que o Relatório Bruntland no que 
tange à noção de desenvolvimento sustentável. Essas teses, menos conhecidas, enfocavam 
questões como a necessidade de melhor distribuição dos recursos produtivos, a justiça social, 
a participação e a educação. Mas foi o conceito apresentado pelo Relatório Bruntland que se 
popularizou no mundo após a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento em 1992 (também conhecida como Cúpula da Terra, Eco-92 ou 
Rio-92). 

Sem a pretensão de esgotar as inúmeras abordagens para o constructo 
“desenvolvimento sustentável”, mas na busca de compreender como tal terminologia vem 
influenciando as relações socioeconômicas na sociedade contemporânea, convém apresentar a 
visão de Vinha (1999). A autora baseia-se na noção sugerida por Keynes (1930 apud VINHA, 
1999) de que convenção constitui mais uma pressuposição do que experiência historicamente 
comprovada. Para a autora, os atores sociais estabelecem convenções, que são parâmetros 
relativamente flexíveis em ambientes de incerteza e riscos para enfrentar o cenário futuro no 
qual as ações econômicas se moverão. As convenções definem acordos, formais ou informais, 
que têm o poder de arrancar um compromisso das partes, mas que podem virar rotina quando 
se repetem com frequência. Nessa lógica, para a autora, a convenção do desenvolvimento 
sustentável se originou com a crença difundida na sociedade de que a sustentabilidade 
ambiental é um imperativo para a sobrevivência do atual padrão de desenvolvimento 
econômico (VINHA, 1999).  
 

Assim, livre das amarras da ciência, o termo ganhou o mundo e passou a alimentar 
toda a sorte de discurso, do pretensamente acadêmico ao mais popular, 
desobrigando-se de emprestar o seu significado à rigidez do método científico. 
Adicionalmente, desenvolvimento sustentável é filho da modernidade de uma 
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sociedade “reflexiva” altamente informatizada e socializada por intermédio das 
redes, poderosos mecanismos de difusão e valorização das ideias e conceitos 
(Giddens, Beck e Urry, 1990; Lundvall, 1988). Justamente porque é fruto da 
“modernização reflexiva”, tem apelo na mídia e não é rigidamente científico, o 
conceito de desenvolvimento sustentável foi capaz de transmutar-se em uma 
poderosa convenção social e de mercado (VINHA, 1999, p.14) 

 
 
 
Munidos de tal suporte teórico e contextualização histórica, é possível reconhecer que, 

a despeito da sua imprecisão e das limitações inerentes, o conceito de desenvolvimento 
sustentável do Relatório Brundtland é poderoso (VINHA, 1999), e foi o que passou a permear 
as ações institucionais, princípios e, sobretudo, programas de ações empresariais que se 
delinearam com maior ênfase a partir da Rio 92 (CORREA DO LAGO, 2006; PEREIRA, 
2012a).  

A Rio 92 foi o maior evento realizado pela ONU até então: reuniu delegações de 172 
países, 108 chefes de estado, 10.000 jornalistas e representantes de 1.400 organizações não-
governamentais, ao mesmo tempo em que o Fórum Global, evento paralelo, reunia membros 
de 7.000 ONGs (CORREA DO LAGO, 2006). O cenário global do momento era muito mais 
favorável do que o da Conferência de Estocolmo, marcado pelo fim da Guerra Fria, pelo 
crescimento da economia mundial e pela ampliação dos sistemas democráticos, 
principalmente, nos países subdesenvolvidos (CORREA DO LAGO, 2006; PEREIRA, 
2012a).  

Ao avaliar o período que se deu entre a realização da Conferência de Estocolmo e da 
Rio92, Correa do Lago (2006) destaca o fortalecimento da influência da comunidade 
científica – devido à aprovação da Convenção de Viena para Proteção da Camada de Ozônio 
em 1985, primeira vez em que um tema ambiental passou do âmbito científico a uma 
regulamentação – e o crescente interesse da academia em pesquisas relacionadas à 
incorporação de questões ambientais à teoria econômica. Tais fatos favoreceram a visibilidade 
de novas linhas teóricas como a Economia Ecológica e a Economia Ambiental. O autor 
destaca também a maior abertura do setor empresarial para o tema desenvolvimento 
sustentável nesta época, devido, principalmente, ao progressivo conhecimento sobre os custos 
reais dos impactos ambientais, fosse em investimentos para evitá-los ou em ações 
compensatórias (CORREA DO LAGO, 2006).  
 

Grande evolução sofrera, também, a atitude do empresariado internacional, como 
demonstra o livro, publicado no início de 1992 pelo industrial suíço Stephan 
Schmidheiny, Presidente do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento 
Sustentável (Business Council for Sustainable Development, BCSD), intitulado 
“Mudando o Rumo. Uma perspectiva Empresarial Global sobre Desenvolvimento e 
Meio Ambiente”. Este livro pretendia, de certa forma, ter o impacto sobre a 
Conferência do Rio, que teve a publicação The Limits to Growth em Estocolmo. O 
BCSD reunia, naquele momento, 48 grandes empresários, quinze dos quais de países 
em desenvolvimento. Ao contrário do Clube de Roma, que pregava soluções que 
atingiam o direito ao desenvolvimento dos países mais pobres e populosos, o BCSD 
propunha soluções globais: “cada país tem suas próprias precondições e 
necessidades, seu próprio caminho de desenvolvimento. Entretanto, certos conceitos 
oferecem a todos os países uma orientação para o futuro...” (CORREA DO LAGO, 
2006, p. 57) 
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A Rio-92 delineou a pauta do desenvolvimento sustentável para as duas décadas 
seguintes (PEREIRA, 2012a). Sob a coordenação da ONU, foram aprovados tratados com 
enfoque em questões socioambientais, como a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, a Declaração de Princípios sobre Florestas e a Agenda 21. Na ocasião, 
iniciou-se ainda a negociação da Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre a Mudança do 
Clima, a Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica e a Convenção sobre 
Combate à Desertificação, adotadas nos anos seguintes à conferência (CORREA DO LAGO, 
2006; PEREIRA, 2012a). 

Com relação ao setor empresarial, pode-se afirmar que no período após a Rio-92 o 
tema desenvolvimento sustentável passou a ocupar maior espaço na gestão dos negócios, de 
modo que componentes sociais e ambientais passaram a ser considerados no planejamento 
dos processos produtivos. Da mesma forma, abordagens teóricas relacionadas à 
responsabilidade socioambiental e sustentabilidade corporativa ganharam maior visibilidade, 
e multiplicou-se o número de metodologias e ferramentas voltadas a facilitar a implementação 
de práticas nessas áreas (QUADRO 2). Ao mesmo tempo, o conceito foi apropriado por 
muitas empresas que não empreendem esforços efetivos voltado aos princípios de 
sustentabilidade, fenômeno conhecido como greenwashing (KAVINSKI, 2009; PEREIRA, 
2012a). 

Os dez anos que se seguiram à Rio-92 se constituíram no período de maior 
crescimento econômico da história. De acordo com Correa do Lago (2006), tal crescimento 
foi impulsionado por circunstâncias políticas, como o fim da Guerra Fria e a decisão da China 
de integrar aspectos do sistema capitalista ao seu modelo, assim como por avanços 
tecnológicos e pelo aumento do fluxo de transações comerciais e financeiras característicos do 
neoliberalismo que resultou do Consenso de Washington, que favoreceu a globalização. Esse 
processo revelou o fortalecimento em todo o mundo da atração pelos padrões de vida 
ocidentais, cuja existência passara a ser conhecida graças aos meios de comunicação. No 
cenário internacional, “a globalização monopolizou o debate, ocupando muito do espaço que, 
nos últimos anos, esperava-se, poderia ter tomado o desenvolvimento sustentável” (CORREA 
DO LAGO, 2006, p. 89). 

Entre 26 de Agosto e 04 de Setembro de 2002, a ONU realizou a Cúpula Mundial 
sobre Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, África do Sul, evento que ficou 
conhecido como Rio+10. Correa do Lago (2006) e Pereira (2012a) afirmam que o evento não 
teve a pretensão de ser tão grandioso como a Rio-92, contudo, houve avanços importantes 
para a agenda multilateral do desenvolvimento sustentável, envolvendo a participação mais 
efetiva e construtiva do empresariado nas discussões internacionais, devido à globalização; a 
inclusão dos temas responsabilidade corporativa e energias renováveis na agenda multilateral; 
o fortalecimento do conceito de parcerias entre diferentes atores sociais, com destaque para as 
parcerias público privadas em questões de conservação ambiental (PPPs). 

O objetivo deste capítulo foi demonstrar que a ascensão do tema desenvolvimento 
sustentável no contexto internacional e o conceito adotado pela ONU para a elaboração de 
programas multilaterais sobre o tema desde a Rio 92 exerceram influência marcante no 
comportamento das empresas no que tange à adesão à ideia de desenvolvimento sustentável, 
de modo que hoje é praticamente inaceitável tratar de desenvolvimento econômico sem levar 
em conta noções de sustentabilidade4, principalmente em se tratando de corporações de 
grande porte e multinacionais. Esta visão permeia este trabalho, e nos subsidia nos avanços 

                                                 
4 Refiro-me aqui à noção de sustentabilidade como convenção (VINHA, 1999), abordada anteriormente. 
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relacionados ao nosso objeto de estudo – o papel educador das empresas para o 
desenvolvimento sustentável.  

Seguindo na construção das bases que nos apoiam na elucidação sobre o tema, o 
próximo capítulo abordará a posição multilateral atualmente adotada pela ONU e o nosso 
entendimento referente à relação entre economia e sustentabilidade de modo a, finalmente, 
criar as condições necessárias à avaliação das ações de educação corporativa para o 
desenvolvimento sustentável. 
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1.2 Iniciativa Economia Verde: a proposta hegemônica vigente 

 
Se nos anos 70 a crise ambiental alertou para a necessidade de frear o crescimento 
diante da iminência do colapso ecológico, agora o discurso neoliberal afirma que 
já não existe contradição entre ambiente e crescimento. Os mecanismos de 
mercado se convertem no meio mais certo e eficaz de internalizar as condições 
ecológicas e os valores ambientais ao processo de crescimento econômico. Nesta 
perspectiva, os problemas ecológicos não surgem como resultado da acumulação 
de capital. Para a proposta neoliberal teríamos que atribuir direito de propriedade e 
preços aos bens e serviços da natureza para que as clarividentes leis do mercado se 
encarreguem de ajustar os desequilíbrios ecológicos e as diferenças sociais, a fim 
de alcançar um desenvolvimento sustentável com equidade e justiça (LEFF, 2012, 
p. 22)   

 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, foi 
realizada no período de 13 a 22 de junho de 2012 no Rio de Janeiro como marco dos vinte 
anos de realização da Eco92. Participaram da Conferência delegações de 191 países e 45.381 
participantes. O objetivo oficial do evento foi a renovação do compromisso político com o 
desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na 
implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento 
de temas novos e emergentes, com vistas à definição de uma nova agenda para as próximas 
décadas. A pauta oficial do evento se propôs a tratar de dois principais temas: 1) a economia 
verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e 2) o quadro 
institucional necessário para o desenvolvimento sustentável (instrumentos de governança) 
(ONU, 2012).  

A Iniciativa Economia Verde – Green Economy Initiative (GEI), em inglês – foi 
lançada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em 2008, e 
concebe a economia verde como “aquela que resulta em melhoria do bem-estar humano e da 
igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente os riscos ambientais e a 
escassez ecológica”. A economia verde baseia-se em três pilares: ser pouco intensiva em 
carbono, eficiente no uso de recursos naturais e socialmente inclusiva (PNUMA, 2012). 

 Em tal proposta, o crescimento na renda e no emprego seria alavancado por 
investimentos públicos e privados capazes, ao mesmo tempo, de reduzir emissões de carbono 
e de recuperar o capital natural degradado, enfocando-o como ativo econômico crítico e fonte 
de benefícios públicos. Tal mecanismo ainda seria capaz de garantir a sobrevivência e 
segurança de populações pobres e vulneráveis. Um dos estudos encomendados pelo PNUMA 
para embasar tal proposta, indica que a transição para a economia verde redundaria em taxas 
superiores de crescimento global do PIB e do nível de emprego nos cenários de médio e longo 
prazos, em comparação ao cenário tendencial do business as usual. Para isso, o estudo 
compara, por meio de modelos econométricos, o cenário tendencial a um cenário alternativo, 
onde 2% do PIB global seria investido anualmente em energias renováveis, tecnologias 
ambientais e incentivos públicos verdes (PEREIRA, 2012).  

A divulgação da Iniciativa Economia Verde por ocasião da Rio+20 suscitou debates e 
posicionamentos diversos dentre a sociedade civil e pesquisadores. A Cúpula dos Povos por 
Justiça Social e Ambiental – coletivo da sociedade civil responsável pela realização do evento 
de mesmo nome que aconteceu paralelamente à Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável – manifesta-se contra a implementação da proposta, destacando 
que ela é insatisfatória para lidar om as crises do planeta e alimenta o mito de que é possível o 
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crescimento econômico infinito, sem que haja o objetivo de alterar os atuais padrões de 
consumo e de produção industrial (CÚPULA DOS POVOS, 2012). 

Dentre os pesquisadores e a sociedade civil organizada há posicionamentos diversos, 
envolvendo argumentos contrários à proposta, a exemplo da alegação de que a implementação 
de uma economia verde se trata de um novo ciclo do capitalismo voltado à apropriação de 
bens comuns; ou do ceticismo com relação ao fato de um novo conceito relacionado ao 
desenvolvimento sustentável ser capaz de engendrar transformações. Por outro lado, há 
estudiosos que avaliam a proposta positivamente, ainda que com ressalvas quanto ao fato da 
mesma não imprimir mudanças estruturais à economia neoclássica (PEREIRA, 2012b). 

Para Abramovay (2012), a economia verde ignora duas questões centrais relacionadas 
ao desenvolvimento sustentável: 1) a desigualdade (de renda e no uso dos recursos naturais) e 
2) o sentido da vida econômica.  

Com relação ao primeiro item, o autor argumenta que o atendimento às necessidades 
básicas e a ampliação das capacitações dos que hoje se encontram em situação de pobreza não 
são compatíveis com a manutenção do nível de consumo prevalecente no alto da pirâmide 
social. Considerando que não são os segmentos menos favorecidos que utilizam a maior parte 
dos recursos naturais, o autor argumenta que mesmo com inovações tecnológicas e maior 
ecoeficiência não é possível conciliar o avanço no combate à pobreza e a manutenção dos 
serviços ecossistêmicos – eixos estratégicos da proposta de economia verde – sem impor 
limites às desigualdades de renda e à utilização de recursos (ABRAMOVAY, 2012).  

Com relação ao segundo aspecto, o autor considera essencial avaliar a utilidade da 
riqueza para as sociedades contemporâneas em uma perspectiva ética que coloque a economia 
a serviço do desenvolvimento, cujo objetivo central seja a criação de valor social e obtenção 
de bem-estar, em contraponto à economia de mercado cujo foco principal é o crescimento na 
produção de bens e serviços (ABRAMOVAY, 2012).   

Longe de haver qualquer consenso, é fato que a divergência de posicionamentos em 
torno da Iniciativa Economia Verde da ONU contribuiu para suscitar novos debates sobre 
modelos de desenvolvimento voltados à sustentabilidade, e o papel das organizações 
econômicas nesse cenário.  
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1.3 Nova economia: a serviço do desenvolvimento  

 
O capitalismo não será ultrapassado pela apropriação coletiva dos grandes meios de 
produção e troca, e sim por uma transformação radical nos próprios modelos de 
produção e de consumo em que se baseia. (ABRAMOVAY, 2009, p. 65) 

 
Se a economia está em nossa intimidade e se nossa intimidade contém dimensões 
econômicas fundamentais, isso significa que o dinheiro e o mercado não podem ser 
tomados como categorias claras e distintas cujo significado objetivo é o de nos 
distanciar necessariamente daquilo que somos e de nossas relações humanas mais 
verdadeiras. Portanto, influir sobre a maneira como se organizam os mercados, 
imprimir a essa organização conteúdos que não faziam parte das intenções iniciais 
de seus protagonistas é um meio decisivo de mudança social nos dias de hoje 
(ABRAMOVAY, 2009, p. 82) 
 

 

Com o suporte teórico da Nova Sociologia Econômica, Abramovay (2012) avalia que, 
apesar da crescente prosperidade material nos dias atuais, a maneira como se organiza o uso 
dos recursos dos quais depende a reprodução social em uma economia de mercado não atende 
ao propósito de favorecer a ampliação permanente das liberdades substantivas dos seres 
humanos – em alusão à abordagem de Amartya Sen.  

Para Sen (2010), o entendimento tradicional de desenvolvimento relacionado à renda é 
restrito, posto que os recursos financeiros representam apenas um meio de expansão de 
liberdades das quais os membros de uma sociedade devem desfrutar. O autor destaca que o 
mundo atual nega oportunidades a um grande número de pessoas, e que tal expansão de 
liberdades deve ser o objetivo do progresso das sociedades. Nesse sentido, Sen demonstra que 
o desenvolvimento depende também de outros fatores além da renda, tais como disposições 
sociais e econômicas (a exemplo do acesso a serviços de educação e saúde) e a garantia de 
direitos civis (como a liberdade de participar) (SEN, 2010). 

Desta forma, o autor demonstra que problemas sociais como a pobreza e a fome têm 
origem na privação de liberdades instrumentais cruciais. Dentre tais privações, destacam-se as 
oportunidades econômicas, liberdades políticas, facilidades sociais, garantias de transparência 
e segurança protetora, as quais reforçam-se mutuamente:  

 
(...) a privação da liberdade econômica, na forma de pobreza extrema, pode tornar 
uma defesa inviolável de outros tipos de liberdade. (...) A privação de liberdade 
econômica pode gerar a privação de liberdade social, assim como a privação de 
liberdade social ou política pode, da mesma forma, gerar a privação de liberdade 
econômica (SEN, 2010, p.23) 
 

Assim, Sen (2010) se opõe à noção de desenvolvimento como sinônimo de obtenção 
de renda para consumo e às ideias de inclusão social pela via única da inclusão econômica. O 
autor propõe que se desvie a atenção da pobreza como sinônimo de insuficiência de renda 
para a compreensão da pobreza como privação de capacidades básicas, e da desigualdade 
como desigualdade de liberdades e oportunidades. Sob essa ótica, o desenvolvimento 
transcende a racionalidade econômica, e passa a ser caracterizado como um processo de 
expansão das liberdades que as pessoas desfrutam. O autor ressalta, ainda, o papel das 
instituições – como o estado e o mercado – e destina aos indivíduos o papel de agente ativo de 
mudança (SEN, 2010).    
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Na mesma linha questionadora sobre as consequências socioambientais do modelo de 
desenvolvimento predominante, Enrique Leff (2006; 2012) critica a apropriação do discurso 
do desenvolvimento sustentável pelas políticas neoliberais, avaliando que seus adeptos 
resistem à mudança e insistem na mesma racionalidade econômica para atingir o equilíbrio 
ecológico e a justiça social pela via do crescimento econômico do livre mercado, ignorando 
suas limitações. 

 
Se é certo que o processo de transição para a modernidade gerou estas novas formas 
de sujeição ideológica nas estratégias discursivas da globalização, nem a pobreza 
extrema, nem a não satisfação das necessidades básicas, nem a deterioração das 
condições de vida das maiorias permitem supor que foi superada a produção como 
condição de vida. A operação simbólica do discurso do desenvolvimento 
sustentável funciona como uma ideologia para legitimar as novas formas de 
apropriação da natureza às quais já não só poderão opor-se aos direitos tradicionais 
pela terra, pelo trabalho ou pela cultura. A resistência à globalização implica a 
necessidade de desativar o poder de simulação e perversão das estratégias desta 
nova ordem econômica. Para isto é necessário construir uma racionalidade social e 
produtiva que, reconhecendo o limite como condição de sustentabilidade, funde a 
produção nos potenciais da natureza e da cultura (LEFF, 2012, p. 27).   

 

Leff (2001) propõe que a economia seja reconstruída com fundamento em uma nova 
teoria da produção que internalize as condições ecológicas e sociais do desenvolvimento 
sustentável. Esta teoria deve levar em conta os complexos processos ambientais gerados pelo 
potencial ecotecnológico de diferentes regiões, mediado pelos valores culturais e pelos 
interesses sociais das populações. Para tanto, evoca a necessidade de uma nova racionalidade 
ambiental. Em oposição à racionalidade capitalista, a racionalidade ambiental incorpora um 
conjunto de valores e critérios que não podem ser avaliados em termos econômicos somente, 
nem reduzidos a uma medida de mercado. Sua essência reside na priorização dos propósitos 
ambientais frente aos constrangimentos que a institucionalização do mercado e a razão 
tecnológica impõem ao seu processo de construção. O autor ressalta que a racionalidade 
ambiental não é uma nova lógica, mas um conjunto de interesses e de práticas sociais que 
articulam questões diversas e dão sentido aos processos por meio de certas regras, meio e 
fins socialmente construídos. Estes processos especificam as contradições e relações entre a 
lógica do capital e as leis biológicas, entre a dinâmica dos processos ecológicos e as 
transformações dos sistemas socioambientais. A construção da racionalidade ambiental 
representaria a transição para a sustentabilidade, e demandaria a mobilização de um conjunto 
de processos sociais, dentre os quais: a formação de uma consciência ecológica; o 
planejamento transetorial da administração pública; a participação da sociedade na gestão dos 
recursos ambientais e a reorganização interdisciplinar do saber (LEFF, 2012).  

As contribuições de Amartya Sen e Leff parecem convergir com as de Sachs no que 
tange ao questionamento dos valores que imperam na sociedade capitalista contemporânea: a 
competição pela acumulação (no lugar da equidade), a apropriação de recursos naturais e 
culturais (no lugar da ética e do cuidado com todas as formas de vida) e a preponderância de 
interesses individuais (no lugar da justiça social e do bem coletivo).  

Na mesma linha, Abramovay (2012) questiona a essência da proposta de economia 
verde e sugere que a sustentabilidade nos dias atuais exige a emergência de uma nova 
economia e considera que o desenvolvimento pela lógica de mercado – na qual o mote central 
é o crescimento da produção e do consumo – apresenta dois problemas cruciais opostos a 
qualquer noção de desenvolvimento sustentável: 1) é incompatível com os limites que os 
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ecossistemas impõem à expansão do aparato produtivo e 2) é incapaz de criar coesão social e 
contribuir para erradicar a pobreza (ABRAMOVAY, 2012).  

O autor defende que a relação entre a expansão da produção de bens e serviços e a 
obtenção real de bem-estar para as comunidades e seus territórios é cada vez menos provável 
e que, nessas condições, não há sentido em expandir a economia sem formular objetivos que 
alterem o sentido da ação empresarial e as medidas da sua eficiência (ABRAMOVAY, 
2012). Posto que a vida social e o mercado são mutuamente enraizados (VINHA, 2001), a 
evolução para um outro modelo econômico se daria pelo surgimento de novos modos de 
organização empresarial pautados por aspirações individuais que vão além do consumo, e que 
passam a ter peso decisivo para que as empresas incorporem temas como ética e limite dos 
ecossistemas à sua gestão estratégica.  

Essa perspectiva reforça a noção oriunda da Nova Sociologia Econômica de que os 
mercados são socialmente imersos e, portanto, guiados não somente por interesses, mas, 
principalmente, por relações sociais, pressões e concepções de controle que vão além de uma 
resposta aos estímulos oferecidos pelos preços. Contudo, não se trata de implementar 
estratégias de responsabilidade socioambiental corporativa – as quais reforçam a noção de 
separação entre mercado, governo e sociedade – mas, sim, de utilizar  a competitividade para 
enfrentar grandes problemas socioambientais, incorporando-os ao cerne da estratégia 
empresarial  (ABRAMOVAY, 2012). 

Observa-se nas contribuições de Abramovay a crença na influência cada vez mais 
explícita das forças sociais na definição das políticas públicas e na estruturação dos sistemas 
administrativos das firmas e de suas cadeias de valor, sendo estes fatores de extrema 
relevância nesta abordagem.  

O quadro abaixo sintetiza as principais características presentes na obra de Abramovay 
(2012) ao se referir a uma nova economia: 

Quadro 2: Características da Nova Economia 
 
 Nova Economia Economia de Mercado 

 
Objetivo principal das 
empresas  

Além da geração de lucro, 
enfrentar problemas 
socioambientais e agregar 
valor social faz parte dos 
objetivos das empresas, e 
devem permear suas 
estratégias empresariais.  
 
 

Gerar lucros para 
proprietários e acionistas. 
 
 
 

Relação entre economia e 
sociedade 

Os mercados são vistos como 
socialmente imersos, sem a 
separação clássica entre 
mercado, governo e 
sociedade. Nesse sentido, 
reunifica a relação entre 
economia e ética, colocando 
a economia a serviço do 
bem-estar.  

Mercado, governo e 
sociedade são campos 
distintos e desconectados, o 
que favorece que os impactos 
das atividades econômicas 
sejam considerados 
externalidades. 
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Propósito da economia na 
sociedade 

Favorecer um novo 
metabolismo social (redução 
das desigualdades, bem-
estar), e prover a regeneração 
dos serviços ecossistêmicos. 

Prover crescimento 
econômico. 
 
Os recursos naturais são 
considerados “insumos”, e os 
impactos ambientais e sociais 
são tratados como 
“externalidades”. 

Utilização de recursos 
naturais 

Implementa sistemas de 
inovação orientados para a 
sustentabilidade, voltados a 
reduzir a dependência de 
recursos materiais e 
energéticos e com maior 
eficiência na utilização dos 
recursos. Economia de baixo 
carbono. 

Atividades econômicas de 
alto impacto ambiental e 
fortemente dependentes de 
recursos naturais não-
renováveis. Os recursos 
naturais são considerados 
“insumos”, e os impactos 
ambientais e sociais são 
tratados como 
“externalidades”. 

Engajamento com os 
cidadãos 

Os negócios são concebidos 
em forte interação com a 
sociedade, favorecido pela 
utilização crescente de 
tecnologias de informação e 
comunicação. 

Cidadãos são consumidores, 
exclusivamente. 

Definição de políticas 
públicas 

Democratização na 
elaboração de políticas 
públicas relacionadas à 
atuação empresarial, 
favorecida pela sociedade da 
informação em rede. 
  

Políticas públicas unilaterais 
e autoritárias. Cabe à esfera 
pública, exclusivamente, 
estabelecer os limites legais 
para a operação das 
empresas.  
 

Fonte: Elaborado pela autora com base em ABRAMOVAY, 2012. 
 

Abramovay (2013) reconhece que a implementação de uma nova economia passa pela 
contestação do princípio legal das firmas, cujo objetivo principal é o de gerar lucros. Na mesma 
linha, mas com enfoque em corporações transnacionais, White & Baraldi (2012) contestam a 
principal característica que define a empresa moderna – a primazia do valor para os acionistas 
– e afirmam que qualquer visão sobre futuro deve incluir o reconhecimento do papel que as 
empresas desempenham no destino humano e ecológico do planeta, sendo necessário 
“repensar os fundamentos relacionados às necessidades sociais e as expectativas relacionadas 
à forma e às práticas corporativas” (WHITE & BARALDI, 2012, p. 98). 

Tanto Abramovay (2012, 2013) como White & Baraldi apontam iniciativas recentes 
alinhadas à ideia de uma nova economia, que parecem apontar avanços à lógica da 
sustentabilidade corporativa pela via da minimização de impactos, e que delineiam a maioria 
das ações corporativas nos dias de hoje. Trata-se de movimentos voltados a implementar 
mudanças nos objetivos empresariais, propondo alteração nos contratos sociais com relação 
ao objetivo principal e exclusivo de geração de lucros. Nesse campo, têm chamado a atenção 
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dos autores: as “Benefit Corporation” (B Corp), “Flexible Purpose Corporation” (FPC) e a 
“World Corporate Charter”.5  

O presente capítulo teve como propósito apresentar a opção teórica desta pesquisa para 
a ideia de transição de modelo de desenvolvimento voltado à sustentabilidade. Com base no 
exposto, a noção de sustentabilidade e de desenvolvimento adotada pela autora alinha-se à 
perspectiva de ecodesenvolvimento de Ignacy Sachs, à teoria da racionalidade ambiental de 
Enrique Leff e, ainda, à ideia de desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen. São 
abordagens consideradas essenciais e que oferecem suporte teórico e filosófico ao conceito de 
nova economia, aqui compreendido na perspectiva proposta por Abramovay: uma “vida 
econômica a serviço do desenvolvimento sustentável” capaz de reunificar “ética e economia, 
sociedade e natureza” (ABRAMOVAY, 2012, p. 189).  

 

                                                 
5 Convém salientar que tais iniciativas foram citadas para exemplificar a aplicabilidade do conteúdo abordado 
neste capítulo, não sendo o objetivo desta pesquisa detalhar seu funcionamento. Nota-se, ainda, que por serem 
trabalhos recentes carecem de estudos e pesquisas. Para mais informações, consultar a bibliografia dos autores 
citados.  
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1.4 Cultura Organizacional e Desenvolvimento Sustentável: por organizações 
econômicas educadoras 

 
 

A verdadeira sustentabilidade é subversiva. Subverte a ordem estabelecida ao 
sacudir conceitos arraigados, redefinir hierarquias e trazer para a frente do palco 
temas e personagens antes relegados aos bastidores. A sustentabilidade mexe com as 
estruturas de poder. Além de exigir o equilíbrio de objetivos econômicos, ambientais 
e sociais, operar na sustentabilidade implica atuar num mundo tripolar, em que o 
poder tende a se repartir, de maneira cada vez mais equilibrada, entre governos, 
empresas e organizações da sociedade civil (...). Dentro das empresas, 
especificamente, significa uma inédita repartição de poder, com a qual poucos 
dirigentes, gestores e acionistas estão preparados para lidar. (ALMEIDA, 2007, 
p.129) 

 
 

Em uma reflexão que parte dos cenários e conceitos abordados nos capítulos 
anteriores e apoiados nas noções de inserção social dos mercados e enraizamento social 
herdadas da Nova Sociologia Econômica, aceitamos neste trabalho que o desafio da 
transição do modelo de desenvolvimento vigente para uma nova economia implica em 
mudanças nas culturas das organizações econômicas.  

Schein (apud Tavares, 1996, p. 2) define cultura organizacional como “o modelo 
dos pressupostos básicos que determinado grupo tem inventado, descoberto ou 
desenvolvido no processo de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação 
externa e integração interna. Uma vez que os pressupostos tenham funcionado bem o 
suficiente para serem considerados válidos, são ensinados aos demais membros como a 
maneira correta para se perceber, se pensar e sentir-se em relação àqueles problemas”. Em 
tal conceito, está presente a ideia de que a cultura organizacional envolve não somente os 
comportamentos observáveis, mas, também, aspectos inconscientes que retratam o sentir e 
o pensar de determinado grupo (TAVARES, 1996; OBADIA et al, 2007).  

Desta forma, a cultura organizacional é composta por valores, crenças, tabus, mitos 
organizacionais, normas e instrumentos de comunicação formal e informal (CARVALHO 
e TONET, 1994 apud TAVARES, 1996), manifestando-se por padrões de comportamento 
adotados pelos membros de uma organização, os quais podem oferecer resistência às 
mudanças ou favorecê-las, a depender das estratégias adotadas. 

Com relação à mudança cultural, Stahl e Bounds (1991 apud Lauriano, 2013) a 
definem como uma transformação organizacional efetiva que envolve mudanças nas 
estruturas da empresa, tais como missão, visão e valores, de modo que a alteração dessas 
questões imprime mudanças nos processos e atividades da empresa. Por outro lado, 
Hofstede (1991, apud OBADIA et al 2007) avalia que a percepção das diferenças entre 
culturas organizacionais ocorre mais por meio das práticas diárias da organização e menos 
pelos valores. Para este autor, as percepções compartilhadas das práticas diárias 
constituem uma representação tangível dos valores e pressupostos fundamentais, podendo 
ser consideradas como o centro da cultura organizacional.  

Barrett6 (2010) avalia que a cultura de uma organização é uma combinação dos 
valores e crenças dos líderes atuais e do legado institucional resultante dos valores e 

                                                 
6 BARRET, Richard. Fundamentals of Cultural Transformation. 2010. Tradução nossa. 
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crenças dos líderes anteriores, que se reflete em estruturas sistemas, processos, políticas e 
procedimentos da organização. Para o autor, há quatro condições principais para que 
ocorra a mudança organizacional: 

• Alinhamento pessoal: refere-se à coerência entre os valores e crenças dos indivíduos e 
seu reflexo em palavras, ações e comportamentos, especialmente das lideranças; 

• Alinhamento estrutural: Refere-se ao alinhamento entre os valores estabelecidos pela 
organização e o seu reflexo em estruturas, sistemas, processos, políticas, incentivos e 
procedimentos em geral para “institucionalizar a cultura”; 

• Alinhamento de valores: Refere-se ao alinhamento entre os valores pessoais dos 
empregados e os valores estabelecidos pela organização, de modo que as pessoas se 
“sintam à vontade e inteiras no trabalho”; 

• Alinhamento de missão: refere-se à sinergia entre a motivação e o propósito dos 
empregados e a missão e visão da organização. 

Para Barrett (2010), as condições acima devem ser o foco de qualquer esforço voltado 
à transformação cultural de uma empresa. O autor salienta ainda que a transformação da 
cultura organizacional se inicia com o comprometimento individual das lideranças com a sua 
própria transformação. Este é um processo individual e essencial para que as equipes se 
engajem em novos propósitos.  

O arcabouço teórico sobre cultura organizacional é amplo e não é o objeto 
principal desse estudo. Notamos, entretanto, que parece ser consenso que transformações em 
culturais organizacionais demandam mudança de mentalidade e aprimoramento ou 
desenvolvimento de competências.  

De acordo com Dutra (2004), competências são combinações sinergéticas de 
conhecimentos, habilidade e atitudes, expressas pelo desempenho profissional dentro de 
determinado contexto e que agregam valor a pessoas e organizações. O autor distingue 
competências técnicas e comportamentais, individuais e organizacionais: 

 

Competências Técnicas x Competências Comportamentais 

• Competências Técnicas: são os conhecimentos teóricos e práticos, ou seja, o 
conhecimento e habilidade em relação a determinado assunto ou técnica; 

• Competências Comportamentais: são expressas por meio de atitudes e 
comportamentos – tais como motivação, criatividade, persistência e relacionamento 
interpessoal – que influenciam direta ou indiretamente no trabalho e, 
consequentemente, em seus resultados. 

 

Competências Individuais x Competências Organizacionais 

• Competências Individuais: conjunto de competências das pessoas, as quais devem 
ser adquiridas e desenvolvidas para que as organizações realizem seus objetivos 
estratégicos; 

• Competências da Organização: conjunto de conhecimentos técnicos, habilidades e 
tecnologias que resultam em um valor distintivo e em diferencial competitivo no 
mercado no qual a organização está inserida.  
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Nas empresas, esforços voltados ao desenvolvimento de competências traduzem-se 
em ações de educação corporativa executadas por áreas de gestão de pessoas ou por escolas 
de negócios e universidades corporativas. De forma geral, a educação corporativa, consiste 
em um sistema de aprendizagem contínua com o objetivo principal de “desenvolver 
competências empresariais e humanas consideradas críticas para a viabilização das estratégias 
de negócios” (EBOLI, 2004, p.48). A expansão de programas com esse enfoque, de acordo 
com Meister (1999 apud Eboli, 2004), se deu a partir do final do século 20, sustentado por 
cinco fenômenos principais relacionados às atividades econômicas:  

• Organizações flexíveis: emergência de organizações não-hierárquicas, enxutas e 
flexíveis, com capacidade de oferecer respostas rápidas ao mercado; 

• Economia do conhecimento: valorização do conhecimento como base para a formação 
de riqueza; 

• Rápida obsolescência do conhecimento: redução do período de validade do 
conhecimento associado ao sentido de urgência; 

• Empregabilidade: valorização da oferta de aprendizagem pelas organizações e das 
qualificações dos funcionários para a empregabilidade / ocupacionalidade; 

• Educação para a estratégia global: necessidade de formar pessoas com visão global e 
perspectiva internacional de negócios. 

 

Nota-se que a motivação essencial de ações de educação corporativa é o 
desenvolvimento de competências – individuais ou organizacionais, técnicas ou 
comportamentais – necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos das empresas para 
maior competitividade no sentido estritamente econômico tradicional.  

Programas de educação corporativa voltados ao aprimoramento de habilidades para o 
enfrentamento de desafios sociais e ambientais são ainda pouco difundidos até mesmo entre 
empresas de grande porte, ainda que a literatura demonstre que nos últimos anos temas 
como ética, valores, poder, controle e emancipação tenham reposicionado a discussão sobre 
a finalidade do desenvolvimento de competências (BRUNSTEIN et al, 2012).  

Lauriano (2013) aponta que apesar da necessidade de mudança cultural para a inclusão 
de princípios de sustentabilidade à gestão empresarial ser reconhecida, a forma como as 
organizações incorporam tais aspectos em seus sistemas de gestão não é definida e 
estruturada. É possível observar, entretanto, que os itens treinamento e liderança fazem 
parte de características apontadas como relevantes à incorporação da sustentabilidade à 
estratégia empresarial. No Quadro 3, este pesquisador sintetiza ideias de autores 
reconhecidos na esfera da sustentabilidade corporativa:  
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Quadro 3: Características principais para a incorporação da sustentabilidade nas 
empresas 
 

Característica Explicação 

Definição da 
sustentabilidade 

Definir o que a empresa e suas áreas entendem como 
sustentabilidade é necessário, especialmente pela multiplicidade 

de significados que o termo pode adquirir. (VINHA, 1999; 
ESQUER-PERALTA et al., 2008) 

Comunicação entre as 
diversas áreas 

Por ser um tema transversal, cada área da empresa afeta a 
sustentabilidade da organização como um todo, necessitando de 

um alinhamento e envolvimento entre as diversas áreas. 
(ESQUER-PERALTA et al., 2008; MADU; KUEI, 2012) 

Melhoria contínua A sustentabilidade também é um tema dinâmico, especialmente 
por ainda ser considerado incipiente dentro das organizações. A 

melhoria contínua ocorre com o objetivo de diminuição dos 
impactos negativos das atividades e processos da organização. 

(ESQUER-PERALTA et al., 2008; HANSEN; GROSSE-
DUNKER; REICHWALD, 2009) 

Envolvimento dos 
diversos stakeholders 

Stakeholders podem ser definidos como indivíduos ou grupo de 
indivíduos que afetam ou podem afetar as atividades da 

organização. (FREEMAN, 1984) A sustentabilidade prevê o 
diálogo e engajamento com os diversos stakeholders da 

organização. (WADDOCK; BODWELL; GRAVES, 2002) É 
preciso considerar os impactos das atividades das organizações 
tanto para os stakeholders internos, quanto para os stakeholders 

externos que forem considerados relevantes para a empresa. 
(ESQUER-PERALTA et al., 2008) 

A importância da 
liderança 

A sustentabilidade dentro das organizações é um processo que 
só é levado adiante quando há o apoio e incentivo da liderança. 
(MIRVIS, GOOGINS, 2006; ESQUER-PERALTA et al., 2008) 
Os treinamentos e a educação para a sustentabilidade também 

devem ser orientados pela alta administração. 
Treinamentos Por ser um tema incipiente, necessitar de uma abordagem 

integrada entre as diversas áreas da organização e prever a 
melhoria contínua, a sustentabilidade é um tema que demanda 
treinamentos em todos os níveis gerenciais, com o objetivo de 

mobilizar as diversas áreas da organização. (ESQUER-
PERALTA et al., 2008; MADU; KUEI, 2012) 

Fonte: Lauriano (2013) 

 

Ao avaliar as habilidades necessárias para a implementação de programas de 
responsabilidade social corporativa, Ashley (2002) salienta a necessidade de aquisição de 
competências que permitam a gestores ampliar ou reformular o sentido de seu trabalho para 
além do enfoque prioritariamente econômico. Brunstein (et al, 2012, p. 584) destaca a 
importância de distinguir competências sociais – que na literatura refere-se a aspectos da 
socialização do sujeito no ambiente de trabalho – de competências societais, “as quais se 
referem à capacidade de mobilizar ações em busca de respostas às questões que envolvem a 
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sustentabilidade nas organizações: responsabilidade social, diversidade, inclusão, qualidade 
de vida no trabalho, ética empresarial, etc”. 

O World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) elaborou em 2008 
um documento destinado a apoiar a inserção do tema sustentabilidade às ações de gestão de 
pessoas nas organizações. Intitulado “Driving success: human resources and sustainable 
development”, o WBCSD propõe uma metodologia de desenvolvimento de competências 
básicas necessárias para que se possa desenvolver uma visão sobre a importância da 
sustentabilidade. A metodologia está pautada em três eixos: estratégia (planejar), grupos de 
interesse (relacionar-se) e liderança (empreender mudanças). Para Brunstein (et al, 2012, p. 
586), esta tríade demonstra que “o que sustenta as competências é o conhecimento que se 
produz no processo de interação e experimentação contínua, o que inclui aspiração de 
diferentes grupos de interesse na tentativa de promover o equilíbrio e o reconhecimento de 
direitos”. 

Obviamente, a educação para a sustentabilidade em ambientes corporativos é um 
campo controverso, uma vez que reconhece a necessidade de desenvolver capacidades 
voltadas ao bem-estar coletivo, em confronto ao paradigma da educação corporativa 
tradicional, herdeira da racionalidade capitalista cujo mote é a produção e o consumo voltado 
à obtenção de lucros.  

Sabe-se, entretanto, que há ações em curso, as quais demandam sistematização e 
pesquisa a fim de gerar conhecimento científico nessa área, transcendendo especulações 
empíricas. É necessário também entender quais motivações são determinantes para a decisão 
pelo investimento corporativo em ações educativas pautadas por princípios de 
sustentabilidade. Nesse sentido, da mesma forma como foi apresentado o contexto histórico 
que alçou importância internacional ao desenvolvimento sustentável, interessa-nos pesquisar 
referências multilaterais que atribuam papel educador às organizações econômicas para a 
sustentabilidade. O próximo capítulo será dedicado a esse tema.  
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1.5 Educação para o desenvolvimento sustentável em acordos voluntários  

 
A sustentabilidade corporativa exige uma mudança de mentalidade por parte dos 
líderes empresariais, gestores e outras partes interessadas internas e externas, tais 
como investidores, consumidores, cidadãos e governos. Neste contexto, a Educação 
para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) e a educação em gestão responsável, 
conforme retratadas nos Princípios para Educação Empresarial Responsável (PRME, 
Principles for Responsible Management Education), são elementos fundamentais 
para práticas de sustentabilidade corporativa – com seu objetivo de integrar os 
princípios, valores e práticas do desenvolvimento sustentável em todos os aspectos 
da educação, aprendizagem, pesquisa e formação de opinião (RIO+20 
SUSTAINABILITY CORPORATE FORUM, 2012, p. 41) 

 
 

A fim de compreender quais são os aspectos conceituais que suportam atualmente o 
comportamento corporativo em ações voltadas à aquisição de competências para a 
sustentabilidade, optamos por avaliar o tratamento destinado ao tema educação e 
desenvolvimento sustentável em acordos multilaterais e não-governamentais, denominados 
“soft laws”. 

O termo “soft law” se refere a normas ou acordos que emergem não por meio de 
mandato governamental, mas por meio de ações voluntárias desencadeadas por atores 
multilaterais ou não-governamentais. Trata-se de resoluções, planos de ação ou códigos de 
conduta em âmbito regional, nacional ou internacional que não têm caráter obrigatório, mas 
que são capazes de construir legitimidade e aceitação fora de qualquer processo regulatório, 
em contraponto às “hard laws”, que possuem caráter legal (WHITE e BARALDI, 2012; 
SKJAERSETH et al, 2006).  

A maior parte dos instrumentos de gestão no campo da sustentabilidade corporativa se 
constitui a partir de “soft laws”. A título de exemplo, pode-se citar o “Global Reporting 
Initiative” (GRI), iniciativa voltada a desenvolver e disseminar diretrizes para a elaboração de 
relatórios de sustentabilidade no mundo todo. Concebida por duas organizações não-
governamentais norte-americanas em 1997 e lançada em 2002 com o apoio do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUD), as diretrizes GRI contemplam indicadores 
agrupados nas dimensões econômica, ambiental, social, trabalho decente, direitos humanos, 
sociedade e responsabilidade pelo produto, além de diretrizes específicas setoriais. São hoje a 
principal referência internacional para relatos que têm como objetivo dotar as práticas 
corporativas de transparência, principalmente para grandes corporações. Aproximadamente 
2.000 empresas estão registradas como usuárias das diretrizes GRI, além de inúmeras outras 
que fazem uso informalmente (GRI, 2006; WHITE e BARALDI; 2012). 

White e Baraldi (2012, p. 103) consideram que a utilização das diretrizes GRI em 
políticas públicas governamentais que já ocorre em alguns países7 demonstram uma 
“evolução gradual da soft law para o status de semiobrigatório até atingir o status pleno de 
hard law”. Por outro lado, os mesmos autores chamam a atenção para as dificuldades 
relacionadas ao monitoramento de resultados, seleção e exclusão de participantes em caso do 
não cumprimento das regras.    

                                                 
7 Os autores citam o exemplo da Suécia, onde todas as empresas controladas pelo estado devem obrigatoriamente 
publicar relatórios de sustentabilidade com base no GRI; o Código Alemão de Sustentabilidade; e a exigência da 
Bolsa de Valores de Johanesburgo para que as empresas listadas cumpram o Código King de Governança 
Corporativa, que tem como base as diretrizes GRI (WHITE e BARALDI, 2012). 
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Skjaerseth (et al, 2006) defende que as “soft laws” podem contribuir para o 
fortalecimento das instituições responsáveis em regulamentar “hard laws”. Para tais autores, 
esta categoria normativa permite um maior engajamento da sociedade na elaboração e 
implementação de marcos regulatórios que, quando embasados em evidências científicas, 
possuem maiores condições técnicas de influenciar regras de caráter obrigatório. Em defesa 
do argumento de que não há formas de verificação do cumprimento de questões tratadas por 
meio de “soft laws”, os autores afirmam que tais mecanismos podem ser criados também 
nesta modalidade de regulamentação. 

Considerando o potencial das normas de adesão voluntária em influenciar o 
comportamento voluntário de grandes empresas no que tange à sustentabilidade, optou-se 
realizar uma pesquisa documental em acordos multilaterais a respeito do tema principal desta 
pesquisa8: educação para o desenvolvimento sustentável em ambientes corporativos.  

 

A importância da educação para a sustentabilidade foi reconhecida internacionalmente 
a partir da Rio-92, mais especificamente em função da redação do capítulo 36 da Agenda 21 
Global que se dedica exclusivamente ao tema. Contudo, foi o lançamento da Década das 
Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005–2014), pela 
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) que alçou 
visibilidade internacional a esse tópico.  

É importante salientar, porém, que a relação entre educação e questões 
socioambientais figura em outros tratados e acordos anteriores à DEDS, conforme demonstra 
o Quadro  4, e cuja pesquisa completa encontra-se detalhada no ANEXO A (PESQUISA DE 
DOCUMENTOS MULTILATERAIS ANTERIORES AO LANÇAMENTO D A 
DÉCADA DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁV EL QUE 
FAZEM MENÇÃO À IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL) . 

                                                 
8 Convém salientar que não houve aqui a pretensão de construir um histórico completo que abranja todos os 
acordos internacionais relacionados à educação e sustentabilidade, mas sim de selecionar as principais 
referências que enfoquem – direta ou indiretamente – o papel das organizações econômicas como agentes de 
educação.  Muitos dos acordos internacionais encontrados por meio dessa pesquisa relacionam-se ao marco 
histórico do tema educação ambiental, que influenciou políticas públicas em diversos países. Pelo fato do marco 
legal relacionado à educação ambiental formal não fazer parte do no nosso objetivo principal, tais documentos 
não foram selecionados para integrar este trabalho. Outra ressalva importante refere-se à análise das 
informações: não houve também a intenção de avaliar de forma aprofundada o conteúdo dos instrumentos e o 
contexto no qual foram propostos, mas sim de encontrar menções à responsabilidade das organizações 
econômicas em educar para a sustentabilidade.  
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Quadro 4: Referências ao papel educador das organizações econômicas em “soft laws” 
anteriores à Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
 

Instrumento Autoria Ano Conteúdo relacionado à 
educação para a 
sustentabilidade 

Declaração Universal dos 
Direitos Humanos  

 

ONU 1948 Expansão da personalidade 
humana para um mundo 
justo e pacífico. 

Declaração de Estocolmo  

 

ONU 1972 Responsabilidade de atores 
diversos, incluindo 
empresas, na defesa do 
meio ambiente.  
Importância da educação 
para as questões 
ambientais, incluindo 
responsabilidade das 
empresas e dos meios de 
comunicação (Item 19).  

Plano de Ação de Estocolmo ONU 1972 Educação ambiental como 
resposta à crise de 
desenvolvimento (item 
96). 

Carta de Belgrado UNESCO 1975 Inclusão de trabalhadores, 
profissionais e “àqueles 
que detêm o poder” dentre 
o público destinatário da 
educação ambiental.  

Diretrizes da OCDE para 
Empresas Multinacionais 

 

OCDE 1976 Papel das empresas 
multinacionais no 
fortalecimento das 
capacidades locais, 
cooperação com 
comunidades e capacitação 
para a gestão ambiental.  

Declaração de Tbilisi UNESCO e 
PNUMA 

1977 Conhecimentos e atitudes 
necessários à educação 
ambiental para 
especialistas e para aqueles 
cujas ações e decisões 
podem repercutir 
significativamente no meio 
ambiente. 

Declaração de Thessaloniki UNESCO 1997 Reconhecimento da 
educação em todos os 
níveis como um dos pilares 
essenciais da 
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sustentabilidade, ao lado 
da legislação, economia e 
tecnologia. Recomenda 
que se invistam recursos 
em programas de educação 
para a sustentabilidade, 
inclusive os setores 
produtivos.  

Carta da Terra Comissão 
Mundial da 
Carta da Terra 

2000 Convite para que atores 
sociais diversos exerçam a 
“liderança criativa”. 
Menções gerais à educação 
como pré-requisito para a 
justiça social e econômica. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

A partir do Quadro 4, é possível observar que o reconhecimento da educação para a 
solução de questões socioambientais acompanha o contexto histórico multilateral relacionado 
ao tema desenvolvimento sustentável, ainda que o tema figure de forma sutil nos acordos 
citados, tendo obtido maior detalhamento somente na Agenda 21. 

A Agenda 21 foi um dos principais documentos que resultaram das negociações entre 
os países participantes da Rio-92. Desse mesmo processo resultaram também a Declaração do 
Rio, a Declaração de Princípios sobre o Uso das Florestas, a Convenção sobre a Diversidade 
Biológica e a Convenção sobre Mudanças Climáticas (CORREA DO LAGO, 2006; 
LOUETTE, 2007). 

A versão final do documento está organizada em quatro seções: 1) As dimensões 
social e econômica do desenvolvimento sustentável; 2) Gestão dos recursos naturais para o 
desenvolvimento sustentável; 3) Fortalecimento dos grupos sociais na implementação do 
objetivo do desenvolvimento sustentável; 4) Meios de implementação, subdividida nos 
seguintes itens: a) recursos e mecanismos financeiros; b) tecnologia; c) instituições; d) 
instrumentos jurídicos (CORREA DO LAGO, 2006).  

O capítulo 36 refere-se especificamente à educação para o desenvolvimento 
sustentável. Reconhece-se que o ensino, o aumento da consciência pública e o treinamento 
são instrumentos importantes para desenvolver recursos humanos e facilitar a transição para 
um mundo mais sustentável, estando vinculados a todas as demais áreas de programa da 
Agenda 21. Para tanto, deve ser dirigido treinamento específico para profissões determinadas, 
a fim de preencher lacunas no conhecimento e nas habilidades que permitirão aos indivíduos 
atuar e participar de atividades que tenham interface com meio ambiente, sociedade e 
desenvolvimento. Um dos objetivos propostos está relacionado à atenção que se deve dar ao 
treinamento de tomadores de decisão: 

 
Promover a integração de conceitos de ambiente e desenvolvimento, inclusive 
demografia, em todos os programas de ensino, em particular a análise das causas dos 
principais problemas ambientais e de desenvolvimento em um contexto local, 
recorrendo para isso às melhores provas científicas disponíveis e a outras fontes 
apropriadas de conhecimentos, e dando especial atenção ao aperfeiçoamento do 
treinamento dos responsáveis por decisões em todos os níveis (CONFERÊNCIA 
DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 
1992, p. 356). 
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O capítulo também inclui menção à importância da educação informal para o 

desenvolvimento sustentável, e destaca a importância da participação do setor empresarial: 

 
Os países podem apoiar as universidades e outras atividades terciárias e redes para 
educação ambiental e desenvolvimento. Devem-se oferecer a todos os estudantes 
cursos interdisciplinares. As redes e atividades regionais e ações de universidades 
nacionais que promovam a pesquisa e abordagens comuns de ensino em 
desenvolvimento sustentável devem ser aproveitadas e devem-se estabelecer novos 
parceiros e vínculos com os setores empresariais e outros setores independentes, 
assim como com todos os países, tendo em vista o intercâmbio de tecnologia, 
conhecimento técnico-científico e conhecimentos em geral (CONFERÊNCIA DAS 
NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1992,, 
1992, p. 357). 
 
O setor empresarial pode incluir o desenvolvimento sustentável em seus programas 
de ensino e treinamento. Os programas de pós-graduação devem incluir cursos 
especialmente concebidos para treinar os responsáveis por decisões (BRASIL, 1992, 
p. 363).  

 
Por fim, o Capítulo 36 da Agenda 21 reconhece que a ONU deve “ampliar, quando 

apropriado, seus programas de treinamento, especialmente suas atividades de treinamento 
ambiental e de apoio a organizações de patrões e trabalhadores” (CONFERÊNCIA DAS 
NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1992, p. 363). 
Há também menção direta ao papel da educação para o desenvolvimento sustentável nas 
demais seções e capítulos da Agenda 21 Global, conforme destacado no ANEXO B 
(PESQUISA DE CONTEÚDO DA AGENDA 21 GLOBAL RELACIONAD O À 
EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, ALÉM D O 
CAPÍTULO 36) .  

A implementação das ações de educação planejadas pela Agenda 21 foram 
prejudicadas como os demais itens previstos nesse documento. Correa do Lago (2006) destaca 
que três elementos permitiriam que a proposta da Agenda 21 adquirisse uma importância 
ímpar, comparada a outros planos de ação: “um mecanismo financeiro com recursos vultuosos 
e autonomia; a criação de um sistema eficaz de transferência de tecnologia; e a reforma e 
fortalecimento das instituições para que o objetivo do desenvolvimento sustentável fosse 
levado adiante de forma efetiva e com monitoramento do processo” (CORREA DO LAGO, 
2006, p. 77). Contudo, a concepção original da proposta sofreu alterações durante as 
negociações, no que se refere ao mecanismo de acompanhamento para os avanços e, 
principalmente, aos recursos financeiros a serem transmitidos anualmente dos países 
desenvolvidos para os países em desenvolvimento. 

 Ainda assim, a Agenda 21 é tida como um marco no estímulo aos governos, à 
sociedade civil e aos setores produtivo, acadêmico e científico a planejar e executar em 
conjunto programas destinados a mudar as concepções tradicionais de desenvolvimento 
socioeconômico (CORREA DO LAGO, 2006), incluindo uma visão sobre educação e 
atribuindo responsabilidades para atores nem sempre considerados em instâncias formais 
sobre o tema. 

Em 2002, a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável da ONU indicou a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) para ser o 
organismo coordenador do capítulo 36 da Agenda 21 Global, responsável por acelerar as 
reformas na educação e coordenar as atividades dos parceiros, desenvolvendo currículos 
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experimentais, material de treinamento e disseminando políticas, programas e práticas 
inovadoras para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Em dezembro de 2002, 
durante sua 57ª sessão, a Assembléia Geral das Nações Unidas proclamou a Década 
Internacional da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS) para o período 2005-
2014. O objetivo da DEDS era o de criar um conjunto de parcerias intersetoriais e uma rede 
de responsabilidades por meio da qual governos, organizações internacionais, sociedade civil, 
setor privado e comunidades locais ao redor do mundo pudessem demonstrar seu 
compromisso prático de aprender a viver sustentavelmente (BRASIL, 2003).  

A proposta da Unesco enfoca três áreas-chave do desenvolvimento sustentável: 
sociedade, meio ambiente e economia, sendo a cultura uma dimensão destacada. A Unesco 
(2005) definiu a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) como a educação que 
possibilita aos educandos adquirir habilidades, capacidades, valores e conhecimento 
necessários para assegurar o desenvolvimento sustentável de modo a reorientar o aprendizado 
em uma abordagem interdisciplinar que integre as dimensões social, ambiental, econômica e 
cultural do desenvolvimento, assim como leva à tomada de consciência de nossa 
interdependência em relação às outras pessoas, ao mundo circundante e à natureza.  

Para a Unesco (2005), a EDS reflete a preocupação por uma educação de alta 
qualidade que seja: interdisciplinar e holística; voltada à aquisição de valores; capaz de 
desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de encontrar solução para os problemas; 
multi-métodos; que estimule o processo participativo de tomada de decisão; aplicável na vida 
pessoal e profissional cotidiana. Sua perspectiva é de aprendizado por toda a vida e em todos 
os espaços possíveis.  

Nesse contexto, a importância dada ao papel da educação na conformação da 
sustentabilidade obteve maior destaque em âmbito mundial. A importância da educação para a 
sustentabilidade no espaço de trabalho está contemplada nas diretrizes da DEDS. O 
documento apresenta a ideia de que cada organização deve considerar a maneira como as 
práticas profissionais e as relações cotidianas interagem com o desenvolvimento sustentável, 
de modo a gerar comprometimento com a introdução de condutas positivas nos 
procedimentos e manuais institucionais: 

 
Além da educação, incentivar que os valores, relações e práticas referentes ao 
desenvolvimento sustentável seja realizado também nas organizações sociais, 
econômicas e ambientais, lucrativas ou beneficentes, para que o desenvolvimento 
sustentável se torne a base para padrões de trabalho diários e comportamentais das 
organizações. Caso  isso não ocorra, boa parte das vantagens da EDS adquirida por 
meio do sistema educacional será perdida, quando as pessoas entrem no mundo de 
trabalho. (UNESCO, 2005, p.64) 

 
Pelas diretrizes da DEDS, processos de consultas pelos quais os trabalhadores possam 

contribuir para a criação de programas sustentáveis devem ser considerados como processos 
de aprendizagem, de modo que se estimule espaços para a produção de ideias e inovação 
pelos trabalhadores. Nesse sentido, é possível compreender que a educação para o 
desenvolvimento sustentável prevista pela Unesco extrapola cursos e processos tradicionais 
de aprendizado.  

A DEDS se desmembrou em uma série de ações desde seu lançamento, sobretudo, 
relacionadas à sua abordagem transversal na educação formal. Apesar de reconhecer os 
espaços laborais como lócus de aprendizagem para a sustentabilidade, a atuação empresarial 
foi pouco influenciada pelas diretrizes da DEDS.  
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Em 2007, a ONU propôs os Princípios para a Educação em Gestão Responsável 
(“Principles for Responsible Management Education” – PRME), como um instrumento 
voltado a incentivar a adoção de práticas de educação e pesquisa para a gestão responsável. 
Com o objetivo de estabelecer um processo de melhoria contínua na capacitação de lideranças 
aptas a lidar com os desafios dos negócios e da sociedade, a iniciativa propõe a incorporação 
efetiva de princípios de sustentabilidade a práticas de educação para gestão, incentivando que 
universidades e escolas de negócio em todo o mundo adaptem seus currículos, pesquisas, 
metodologias de ensino e estratégias institucionais a um conjunto de valores e princípios de 
sustentabilidade “aceitos internacionalmente”, como o Pacto Global9 (PRINCIPLES FOR 
RESPONSIBLE MANAGEMENT EDUCATION, 2012). 

As instituições signatárias declaram desejar avançar na implementação de seis 
princípios,e  comprometem-se a relatar publicamente os avanços obtidos. São seis os 
princípios do PRME:  

Princípio 1 – Propósito: compromisso com o desenvolvimento da capacidade dos 
estudantes para serem futuros geradores de valores de sustentabilidade para os 
negócios e para a sociedade, de modo a atuarem por uma economia global mais 
inclusiva; 

Princípio 2 – Valores: compromisso com a incorporação de valores da 
responsabilidade social global como as retratadas pelo Pacto Global nas atividades 
acadêmicas e nos currículos;  

Princípio 3 – Método: compromisso com a criação de modelos educacionais, 
materiais, processos e ambientes que propiciem o efetivo aprendizado em liderança 
responsável; 

Princípio 4 – Pesquisa: compromisso de engajamento em pesquisas conceituais e 
empíricas que contribuam para o avanço e compreensão do papel, da dinâmica e dos 
impactos das corporações na criação de valores sociais, ambientais e econômicos 
sustentáveis; 

Princípio 5 – Parcerias: compromisso de interação com os gestores de negócios e 
aplicação do conhecimento aos seus desafios em responsabilidades sociais e 
ambientais, buscando abordagens conjuntas; 

Princípio 6 – Diálogo: Propiciar o diálogo e o debate entre educadores, empresas, 
governos, consumidores, mídia, organizações da sociedade civil e os stakeholders 
interessados em assuntos críticos relacionados à responsabilidade social global e à 
sustentabilidade.  

 

O documento atualmente conta com a adesão de 491 instituições de ensino no mundo 
todo (PRME, 2013). Em 2012, foi realizado o 3º Fórum Global para a Educação em Gestão 

                                                 
9 O Pacto Global foi uma iniciativa da ONU lançada em 2000 com o objetivo de mobilizar a comunidade 
empresarial internacional para a adoção – por meio de adesão voluntária - de dez princípios em suas práticas de 
negócios que refletem valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações 
de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Atualmente, o Pacto Global conta com mais de 10.000 
signatários de 145 países, dentre os quais aproximadamente 7.000 são empresas (GLOBAL COMPACT, 2013). 
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Responsável. No evento foram abordados os avanços obtidos no tema educação em gestão 
responsável no âmbito do PRME. Destacou-se, na ocasião, que  

a adoção dos PRME foi o gatilho para um processo de mudanças organizacionais 
inovadoras dentro das instituições de ensino superior. A mudança nos currículos é 
vista como um esforço de transformação do conteúdo de todas as disciplinas, assim 
como o processo de incorporação de questões de sustentabilidade no centro da 
educação em gestão esta desencadeando uma maior exploração de novos ambientes 
de aprendizagem mais adequados para as questões de sustentabilidade. Isto, por sua 
vez, tem influência direta sobre os futuros administradores e as suas capacidades de 
serem geradores de valores sustentáveis para as empresas e para a sociedade em 
geral (RIO+20 CORPORATE SUSTAINABILITY FORUM, 2012, p.42). 

 

Na ocasião também foi reafirmado o compromisso com os princípios do PRME, e 
destacou-se que o incentivo aos signatários do PRME para que se tornem líderes públicos de 
opinião em caminhos para a sustentabilidade, assim como a expansão da comunidade 
signatária dos princípios e a adoção de ações locais e regionais são questões essenciais para 
que se obtenha avanços na educação para a gestão responsável (RIO+20 CORPORATE 
SUSTAINABILITY FORUM, 2012, p.42).  

Em 2012, por ocasião da realização da Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) e faltando dois anos para o fim da Década da 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável, a ONU reiterou o seu compromisso com a 
temática da educação para o desenvolvimento sustentável, incluindo o assunto no documento 
final da Conferência – O Futuro que Queremos – assinado por 188 países:  

Tomamos a decisão de promover a Educação para o Desenvolvimento Sustentável e 
integrar o desenvolvimento sustentável mais ativamente na educação para além da 
Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável” (CONFERÊNCIA DAS 
NAÇÕES UNIDAS SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2012, p. 
46).  

 
A participação das organizações privadas em ações de capacitação e educação para o 

desenvolvimento sustentável é abordada de forma direta no documento final da Rio+20 nos 
trechos destacados no Quadro 5:  
 
Quadro 5: Menções ao papel empresarial em educação para o desenvolvimento 
sustentável no documento final da Rio+20 (O Futuro que Queremos) 
 
Item Conteúdo relacionado à educação para o desenvolvimento 

sustentável 
Item 59 “Ressaltamos a importância da participação dos trabalhadores e dos 

sindicatos para a promoção do desenvolvimento sustentável (...). 
Informação, educação e sustentabilidade em todos os níveis, inclusive 
no local de trabalho, são fundamentais para fortalecer a capacidade dos 
trabalhadores e dos sindicatos em apoiar o desenvolvimento 
sustentável.” 

Item 62 “Encorajamos cada país a considerar a implementação de políticas de 
economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da 
erradicação da pobreza, de forma a estimular o crescimento inclusivo e 
equitativo econômico e a criação de emprego, especialmente para 
mulheres, jovens e pobres. Nesse sentido, notamos a importância de 
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assegurar que os trabalhadores estejam equipados com as habilidades 
necessárias, inclusive através da educação e capacitação, e que sejam 
providos das proteções sociais e sanitárias de que necessitam. 
Incentivamos, então, todas as partes interessadas, incluindo o 
comércio e a indústria, a trazer a contribuição que se impõe (...). 

Item 235 “Ressaltamos a importância de apoiar instituições de ensino, 
especialmente instituições de ensino superior em países em 
desenvolvimento, para efeitos de investigação e inovação para o 
desenvolvimento sustentável, nomeadamente no domínio da educação, 
para desenvolver programas de qualidade e inovadores, incluindo o 
empreendedorismo e formação profissional habilidades, profissional, 
formação técnica, profissional e aprendizagem ao longo da vida, 
orientada para preencher as lacunas de competências para promover os 
objetivos nacionais de desenvolvimento sustentável”. 

Item 277 “Enfatizamos a necessidade de capacitação avançada para o 
desenvolvimento sustentável e, nesse sentido, apelamos para o 
fortalecimento da cooperação técnica e científica, especialmente, a 
cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular. Reiteramos a importância 
do desenvolvimento de recursos humanos, especialmente da formação, 
da troca de experiências e dos conhecimentos especializados, da 
transferência de conhecimento e assistência técnica para capacitação, 
que consiste em melhorar as capacidades institucionais, incluindo as 
capacidades de planejamento, gestão e monitoramento”  

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2012 

 
Também por ocasião da realização da Rio+20, o Comitê Internacional do Pacto Global 

realizou o evento Rio+20 Corporate Sustainability Forum (Fórum de Sustentabilidade 
Corporativa da Rio+20), um evento fechado somente para convidados que reuniu mais de 
2.700 participantes, sendo aproximadamente metade advindos da comunidade de 
empreendedores e investidores, e a outra metade advinda da sociedade civil, academia, 
cidades, governos e Sistema ONU (RIO+20 CORPORATE SUSTAINABILITY FORUM, 
2012).  

O evento foi composto por mais de 120 sessões, focadas ao longo de seis eixos 
temáticos alinhados com as principais prioridades da conferência Rio+20: Energia e Clima; 
Água e Ecossistemas; Agricultura e Alimentos; Economia e Finanças de Desenvolvimento 
Sustentável; Desenvolvimento Social; Urbanização e Cidades. O evento serviu como 
plataforma de lançamento de centenas de novas atividades, recursos e compromissos de ação 
por parte de empresas individuais, sociedades múltiplas e parcerias público-privadas. O 
documento resultante do fórum destaca as principais práticas empresariais em áreas-chave da 
sustentabilidade e as ideias debatidas, incluindo inovações, parcerias e recomendações de 
políticas públicas, bem como um apêndice com cerca de 200 compromissos com ações, 
anunciados por líderes empresariais (RIO+20 CORPORATE SUSTAINABILITY FORUM, 
2012).  

O documento final do fórum destaca o papel empresarial no alcance dos objetivos e 
metas do desenvolvimento sustentável. Há um capítulo intitulado “Educação para o 
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Desenvolvimento Sustentável e Educação em Gestão Responsável”, por meio do qual se 
reconhece que:  

 
A sustentabilidade corporativa depende crucialmente de recursos humanos, dentro e 
fora das empresas, especialmente a capacidade das pessoas de serem futuros 
geradores de valores sustentáveis para as empresas e para a sociedade como um 
todo. O setor educacional, principalmente as instituições de ensino superior (IES), 
têm um papel importante no desenvolvimento das capacidades de liderança em 
sustentabilidade corporativa” (RIO+20 CORPORATE SUSTAINABILITY 
FORUM, 2012, p. 42).  

 
 

Na mesma ocasião, a Rede Brasileira do Pacto Global publicou o documento 
Contribuição Empresarial para a Promoção da Economia Verde Inclusiva, por meio do qual 
mais de 220 organizações – dentre empresas e organizações signatárias do Pacto Global das 
Nações Unidas no Brasil – aderiram a dez compromissos voltados a contribuir no 
enfrentamento dos desafios da sustentabilidade no Brasil e no mundo. Os compromissos 
incluem: integrar a sustentabilidade na cadeia de valor; expandir o investimento em inovação 
e tecnologia; envolver-se mais com os principais públicos interessados (governo, sociedade 
civil, sindicatos, academia e consumidores), enquanto garante resultados econômicos 
sustentáveis. Cada organização comprometeu-se a definir e divulgar metas mensuráveis 
referentes a cada um dos compromissos (RIO+20 CORPORATE SUSTAINABILITY 
FORUM, 2012).  

Dos dez compromissos, três relacionam-se diretamente à educação para a 
sustentabilidade: 

 
• Compromisso 5: “Direcionar nossos investimentos sociais ao fortalecimento de três 

aspectos: a) Inclusão social da camada mais pobre da população; b) Educação e 
desenvolvimento de competências para a sustentabilidade; c) Promoção da diversidade 
humana e cultural; 

• Compromisso 8: “Promover a difusão do conhecimento, respeitando a propriedade 
intelectual, de melhores práticas empresariais focadas na ampliação da contribuição 
para o desenvolvimento econômico, social e ambiental”; 

• Compromisso 9: “Contribuir nas discussões sobre desenvolvimento sustentável, 
economia verde e inclusiva, economia de baixo carbono ou qualquer outro tema 
correlato nos fóruns empresariais, como sindicatos e associações, dos quais fazemos 
parte, especialmente no Comitê Brasileiro do Pacto Global; em universidades e escolas 
de negócios; junto à sociedade organizada e junto ao governo; de modo a influenciar e 
ser influenciado nessa interação”. 

 

O documento destaca a importância das políticas públicas para o incentivo à 
contribuição empresarial para o desenvolvimento sustentável, e delineia cinco aspectos 
prioritários para tanto, dentre os quais figura o “fortalecimento da educação em todos os 
níveis (primário, secundário, profissionalizantes, universitário e pós-graduação), dando 
destaque à difusão dos princípios e das práticas do desenvolvimento sustentável”. 
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É possível observar que o tema educação para o desenvolvimento sustentável integra 
há alguns anos as diretrizes multilaterais e, considerando o número de adesões a programas 
como o PRME e – a exemplo dos compromissos firmados no Rio+20 Corporate 
Sustainability Forum – influenciam o repertório empresarial nesse tema. Porém, há de se 
avaliar o impacto e capacidade efetiva dos acordos voluntários que relacionam a educação 
dentre as estratégias para a sustentabilidade resultarem em transformações organizacionais 
concretas. Nesse campo há muitas questões a responder:  

As empresas estão de fato conscientes de sua responsabilidade em educar? Quais 
seriam caminhos possíveis para propiciar ou ampliar tal consciência e fazer com que as 
ações educativas em organizações econômicas ganhem escala? Os acordos voluntários 
podem contribuir para a adoção de práticas de educação corporativa para a 
sustentabilidade? A pressão da sociedade é uma força importante?  Que tipo de programa ou 
qual é o conteúdo necessário à formação de quadros de pessoal aptos a lidar com a transição 
para uma nova economia?  

Não há nesse trabalho a intenção de esgotar todos esses questionamentos. 
Pretendemos, no entanto, avaliar se há no Brasil práticas de educação corporativa capazes de 
contribuir para transformações nas culturas organizacionais que permitam a transição para o 
desenvolvimento sustentável, conforme vimos nos capítulos anteriores. Para tanto, no capítulo 
de encerramento deste trabalho analisaremos as práticas de três organizações empresariais 
brasileiras de grande porte, por meio de seus relatórios de sustentabilidade, à luz do 
referencial teórico apresentado anteriormente sobre nova economia e educação.     

  



 

 

35 
 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para fins metodológicos, a presente pesquisa é aplicada quanto à sua finalidade, 
qualitativa quanto à abordagem do problema e exploratória quanto ao seu objetivo. De acordo 
com Gil (1991), a pesquisa exploratória é comumente aplicada quando há o objetivo de 
proporcionar maior familiaridade com o problema. No caso em questão, há a intenção de 
aprimorar ideias sobre a temática ainda pouco explorada da educação corporativa para o 
desenvolvimento sustentável.  

A primeira parte desta pesquisa consistiu em uma pesquisa bibliográfica – a partir da 
qual foi construído o referencial teórico sobre educação para o desenvolvimento sustentável – 
e uma pesquisa documental, apresentada no capítulo imediatamente anterior, referente aos 
acordos voluntários sobre educação e sustentabilidade. Salientamos que a parte inicial desta 
obra é tão importante quanto a etapa seguinte, de análise qualitativa dos dados, de modo que a 
reflexão sobre mudança cultural organizacional com vistas ao desenvolvimento sustentável 
não é possível sem tal aporte teórico.  

A segunda parte desse estudo consistirá em um estudo multicaso, cujo método de 
coleta empregado será a prospecção exploratória de informações em documentos já 
existentes. De acordo com Worthen (et al, 2004), o uso de informações existentes é 
recomendado pelo fato dessas informações serem não-reativas, ou seja, não são alteradas pelo 
fato de coletá-las, ao passo que outros métodos de coleta geralmente podem influenciar a 
resposta. Entendemos que em pesquisas relacionadas à sustentabilidade corporativa as 
respostas obtidas se utilizado outro método de pesquisa (tal como entrevistas) são passíveis de 
incoerência com as práticas, considerando-se o apelo comercial deste tema. Desta forma, 
optou-se por analisar os dados dos relatórios de sustentabilidade mais recentes publicados por 
três empresas de grande porte no Brasil, representantes de três setores distintos: florestal, 
cosméticos e financeiro.  

Reconhecemos que a realização de estudos de caso não permite generalizações de seus 
resultados. A fim de minimizar essa aparente limitação, nos valemos da seleção de três 
empresas de áreas de atuação distintas, de modo a abarcar práticas diversificadas e lacunas 
setoriais no que tange às ações de educação e sustentabilidade corporativa no Brasil.  

 Lembramos, ainda, que o propósito dessa pesquisa não é obter o conhecimento 
preciso sobre cada um dos casos selecionados, mas sim proporcionar meios de se obter uma 
visão global do nosso tema de estudo, buscando identificar possíveis fatores que o 
influenciam ou são por ele influenciados (GIL, 1991). 

Para a escolha das empresas, optou-se por selecioná-las dentre o universo de 285 
empresas brasileiras signatárias do Pacto Global, cujas Comunicações de Progresso (COP) 
encontram-se ativas atualmente. A COP é uma declaração anual que as organizações 
signatárias do Pacto Global devem apresentar ao comitê gestor deste acordo informando 
avanços nos princípios previstos. A não-comunicação pode levar à exclusão da organização 
participante da relação de signatários (GLOBAL COMPACT, 2013).  

Entendemos que o gesto de aderir a um acordo voluntário desta natureza demonstra 
familiaridade com o tema desenvolvimento sustentável, de modo a ampliar nossas chances de 
encontrar no universo empresarial práticas de educação embasadas em princípios de 
sustentabilidade. O Pacto Global permite e orienta que a comunicação de progresso seja feito 
por meio dos relatórios de sustentabilidade GRI. Optamos, então, por selecionar empresas que 
fazem o relato unificado (indicadores de sustentabilidade e Pacto Global), de modo a 
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obtermos certa padronização na coleta de dados.  A identidade das empresas será preservada, 
sendo identificado somente o setor de atuação, número aproximado de funcionários e lucro 
líquido em 2012. 

À luz do referencial teórico, buscaremos identificar, em um primeiro momento, 
informações gerais relacionadas à atuação das organizações pesquisadas em sustentabilidade 
corporativa. Em seguida, será realizada uma prospecção de ações de educação para o 
desenvolvimento sustentável. Tais etapas seguem explicitadas a seguir: 

• Parte 1: Informações gerais relacionadas à atuação em sustentabilidade  

Esta etapa tem por objetivo avaliar se há comprometimento da empresa com o 
desenvolvimento sustentável. Nessa etapa, pretende-se identificar: 1) os acordos de adesão 
voluntária relacionados à sustentabilidade dos quais a organização é signatária; 2) se há no 
discurso da organização elementos que demonstrem comprometimento com a transição para 
uma nova economia, conforme explicitado no referencial teórico deste trabalho; 3) Principais 
públicos de interesse (stakeholders) das empresas. É possível encontrar informações sobre os 
três quesitos dentre os itens que contemplados pelas diretrizes GRI.  

• Parte 2: Prospecção de Ações de Educação Corporativa para o Desenvolvimento 
Sustentável 

Esta etapa visa identificar quais são as ações e os conteúdos implícitos nas práticas de 
educação e treinamento para o desenvolvimento sustentável. Para tanto, inicialmente, 
verificaremos nos relatórios de sustentabilidade o atendimento aos indicadores de treinamento 
e educação, além de realizarmos busca livre de conteúdo nos documentos citados. Salienta-se 
que nem sempre as ações de educação traduzem-se em cursos no formato tradicional, 
podendo estar materializadas em outras formas de programas com finalidade educativa, por 
isso a opção pela análise de conteúdo. Para preservar a identidade das organizações, as ações 
encontradas serão caracterizadas sem que os nomes dos projetos sejam citados.  

O objetivo aqui é compreender se tais ações, quando existem, têm em vista a simples 
sensibilização para o tema, o desenvolvimento de competências estritamente técnicas ou o 
desenvolvimento de competências societais, estas consideradas necessárias para a transição 
para o desenvolvimento sustentável, conforme explicitado no referencial teórico deste 
trabalho.  

Para facilitar tal distinção, relacionamos os tipos de ações realizadas aos objetivos listados 
acima, conforme explicitado no Quadro 6.  
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Quadro 6: Categorização das práticas de educação corporativa para o desenvolvimento 
sustentável por objetivo 
 

Objetivos e categoria 
das ações identificadas 

Tipo de prática Definição 

1. Sensibilização 
para o tema 

B
Á

S
IC

O
 

1.1 Participação em eventos 
externos de sustentabilidade 

Participação em eventos 
relacionados ao tema 
desenvolvimento sustentável, 
porém sem que haja o 
objetivo de refletir 
diretamente sobre as práticas 
da empresa em questão. 

1.2 Aprendizagem prática externa  Participação em atividades 
que colocam colaboradores 
em contato próximo com 
questões socioambientais 
reais, mas que não têm 
relação direta com as 
atividades da organização. 
Exemplo: programas de 
voluntariado, viagens de 
intercâmbio para regiões 
onde a empresa não tenha 
atividades, entre outras.  

2. Aquisição de 
competências 
técnicas 
relacionadas à 
sustentabilidade 

M
É

D
IO

 

2.1 Domínio de técnicas  Atividades voltadas à 
aquisição de competências 
técnicas relacionadas a 
questões específicas, como o 
domínio de uma metodologia 
ou ferramenta relacionada a 
um dos aspectos de 
sustentabilidade. Não há o 
objetivo direto de refletir 
sobre a cultura 
organizacional de forma 
ampla.  
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3. Aquisição de 
competências 
societais 

A
V

A
N

Ç
A

D
O

 

3.1 Aprendizagem prática interna 

3.2 Ferramentas de gestão e 
formação de colaboradores em 
princípios de sustentabilidade 

 

  

Ações voltadas a propiciar a 
reflexão sistêmica sobre os 
negócios da organização: 
programas de formação de 
liderança e trabalhadores em 
geral em princípios de 
sustentabilidade; participação 
em espaços de gestão 
compartilhada da 
sustentabilidade corporativa, 
tais como comitês, círculos 
de diálogo, entre outros. O 
caráter sistêmico da atividade 
é que diferencia esta 
categoria da anterior. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para facilitar a coleta e análise dos dados, será utilizado o instrumento apresentado no 
Quadro 7. 
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Quadro 7: Quadro de análise de ações de educação corporativa para o desenvolvimento 
sustentável  
 

Empresa  
Informações Gerais 

Setor de atuação:  
Lucro líquido aproximado (2012): 
Número aproximado de funcionários:  

1. Informações gerais relacionadas à atuação em sustentabilidade 
1.1 Ano que iniciou a publicar Relatórios de Sustentabilidade:  

 
1.2 Ano de publicação do último Relatório de Sustentabilidade: 
 
1.3 Principais Públicos de Interesse:  

 
1.4 Documentos relacionados à sustentabilidade endossados pela organização:  
 
1.5 Presença de fundamentos de educação e desenvolvimento sustentável no discurso 
das organizações: 
 
2. Prospecção de Ações de Educação Corporativa para o Desenvolvimento 
Sustentável 
Média de horas de treinamento por colaborador:  
 
2.1 Sensibilização para o tema 
2.1.1 Participação em eventos 
externos de sustentabilidade; 
2.1.2 Aprendizagem prática 
externa 

2.1.1  

 

2.1.2  

2.2 Aquisição de competências técnicas específicas 
2.2.1 Domínio de técnicas 2.2.1  

 

2.3 Aquisição de competências societais 
2.3.1 Aprendizagem prática 
interna 

2.3.2 Ferramentas de gestão e 
formação de colaboradores em 
princípios de sustentabilidade 

2.3.1  

 

2.3.2  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Apresentado os conceitos e instrumentos que subsidiarão nossa análise, dá-se 
sequência ao exercício de estudo, coleta de dados e sistematização dos resultados, 
apresentados a seguir. 
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3 RESULTADOS DA PESQUISA 

3.1 Coleta dos dados dos Relatórios de Sustentabilidade e Descrição das Ações de 
Educação Corporativa para o Desenvolvimento Sustentável 

 
Empresa A 

Informações Gerais 
Setor de atuação: Cosméticos 
Lucro líquido aproximado (2012): R$ 860 milhões 
Número aproximado de funcionários: 6.700 
1. Informações gerais relacionadas à atuação em sustentabilidade 
1.1 Ano que iniciou a publicar Relatórios de Sustentabilidade: 2000 
1.2 Ano de publicação do último Relatório de Sustentabilidade:2012 
1.3 Principais públicos de interesse (stakeholders): Acionistas, colaboradores, 
consultores, fornecedores, comunidades fornecedoras e comunidades do entorno.  
1.4 Documentos relacionados à sustentabilidade endossados pela organização: 
Signatário do Pacto Global desde 2000, membro especial do GRI e integrante de 
comitês ligados ao GRI e ao Pacto Global. Membro do Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). 
2. Prospecção de Ações de Educação Corporativa para o Desenvolvimento 
Sustentável 
Média de horas de treinamento por colaborador: 88 h/colaborador  
2.1 Sensibilização para o tema 
2.1.1 Participação em eventos 
externos de sustentabilidade; 
2.1.2 Aprendizagem prática 
externa 

2.1.1 Participação de lideranças e stakeholders na 
Rio+20.  

Desenvolvimento de programa especial para seus 
colaboradores durante a Rio+20 (workshop com 
especialistas de áreas diversas da sustentabilidade, 
matérias na TV corporativa); 

2.2 Aquisição de competências técnicas específicas 
2.2.1 Domínio de técnicas 2.2.1 Workshops temáticos e treinamentos técnicos 

para colaboradores e consultores frequentemente. 

2.3 Aquisição de competências societais 
2.3.1 Aprendizagem prática 
interna 

2.3.2 Ferramentas de gestão e 
formação de colaboradores em 
princípios de sustentabilidade 

2.3.1 Promove a participação de colaboradores e 
terceiros em projetos socioambientais, destacando 
que deixaram de investir em ações desconectadas 
da cadeia de valor da empresa. 

01 programa amplo de formação de lideranças em 
princípios de sustentabilidade (aproximadamente 
400 lideranças da organização participaram em 
2012); 

17 Painéis de diálogo que envolveram 
aproximadamente 400 pessoas, entre público 
interno e stakeholders, para debater questões 
relacionados à atuação e ao impacto da organização 
em questões relacionadas à sustentabilidade.  
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2.3.2 01 sistema de gestão que estabelece requisitos 
de inovação e sustentabilidade em todos os 
processos da empresa. 
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Empresa B 
Informações Gerais 

Setor de atuação: Financeiro 
Lucro líquido aproximado (2012): R$ 14 bilhões 
Número aproximado de funcionários: 97.000 
1. Informações gerais relacionadas à atuação em sustentabilidade 
1.1 Ano que iniciou a publicar Relatórios de Sustentabilidade:Não informado.  
1.2 Ano de publicação do último Relatório de Sustentabilidade:2012 
1.3 Principais públicos de interesse (stakeholders):Colaboradores, clientes, 
acionistas, sociedade, fornecedores e governo. 
1.3 Documentos relacionados à sustentabilidade endossados pela organização:  
Pacto Global; Certificação AA 1000; Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo; 
Protocolo Verde.  
Membro do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS).  
 
Acordos e princípios relacionados à sustentabilidade no setor financeiro: Princípios 
do Equador; Princípios para o Investimento Responsável (“Principles for Responsible 
Investment” - PRI), Princípios para a Sustentabilidade em Seguros. Dow Jones 
Sustainability Index e Índice de Sustentabilidade Empresarial Bovespa. 
  
2. Prospecção de Ações de Educação Corporativa para o Desenvolvimento 
Sustentável 
Média de horas de treinamento por colaborador: 23 h/colaborador 
2.1 Sensibilização para o tema 
2.1.1 Participação em eventos 
externos de sustentabilidade; 
2.1.2 Aprendizagem prática 
externa 

Participação na Rio+20 e no Corporate 
Sustainability Forum, do qual foi patrocinador. 

2.1.2 

Programa de voluntariado contou com a 
participação de mais de 8.000 colaboradores em 
2012 

2.2 Aquisição de competências técnicas específicas 
2.2.1 Domínio de técnicas 2.2.1  

Um programa sobre educação financeira; um 
treinamento sobre mercado de crédito de carbono; 
um programa de capacitação sobre combate à 
corrupção, ministrado para 100% dos 
colaboradores contratados; capacitação de 
colaboradores sobre diversidade e direitos 
humanos.  

2.3 Aquisição de competências societais 
2.3.1 Aprendizagem prática 
interna 

2.3.2 Ferramentas de gestão e 
formação de colaboradores em 

2.3.1  

Um programa de educação continuada em ética;  

A atual estratégia de sustentabilidade foi elaborada 
a partir de reflexões que contaram com a 
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princípios de sustentabilidade participação do público interno e stakeholders, em 
workshops e entrevistas; 

O desempenho em sustentabilidade é critério para o 
reconhecimento dos colaboradores; 

Um banco de ideias sustentáveis; 

Um painel de sustentabilidade de acompanhamento 
das diversas ações por um comitê; 

O tema sustentabilidade desde 2012 é discutido em 
comitês das áreas de atendimento, processos e risco 
socioambiental.  

Em 2012 passou a incluir diretrizes de 
sustentabilidade nas grades de todos os cursos de 
capacitação. 
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Empresa C 
Informações Gerais 

Setor de atuação: Florestal (Papel, Celulose e Biotecnologia) 
Lucro líquido aproximado (2012): -R$ 180 milhões 
Número aproximado de funcionários: 6.800 
1. Informações gerais relacionadas à atuação em sustentabilidade 
1.1 Ano que iniciou a publicar Relatórios de Sustentabilidade: 2006 
1.2 Ano de publicação do último Relatório de Sustentabilidade: 2012 
1.3 Principais públicos de interesse (stakeholders): Acionistas, colaboradores, 
fornecedores, clientes e comunidades. 

 
1.4 Documentos relacionados à sustentabilidade endossados pela organização:  
Pacto Global, Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, Pacto 
Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção. Membro do Conselho 
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). Integrante do 
grupo de diálogo sobre a ISO 26000 e do Forest Stewardship Council (FSC) no 
Brasil. 
2. Prospecção de Ações de Educação Corporativa para o Desenvolvimento 
Sustentável 
Média de horas de treinamento por colaborador: 67 h/colaborador 
2.1 Sensibilização para o tema 
2.1.1 Participação em eventos 
externos de sustentabilidade; 
2.1.2 Aprendizagem prática 
externa 

2.1.1 Participação na Rio+20 

2.1.2 Programa de voluntariado 

2.2 Aquisição de competências técnicas específicas 
2.2.1 Domínio de técnicas 2.2.1 Participação e co-realização de eventos 

relacionados à sustentabilidade em seu setor de 
atuação. Engajamento em iniciativas relacionadas 
ao impacto das mudanças climáticas nos negócios; 

Treinamento sobre direitos humanos; 

Workshop sobre Inclusão de Pessoas com 
Deficiência. 

2.3 Aquisição de competências societais 
2.3.1 Aprendizagem prática 
interna 

2.3.2 Ferramentas de gestão e 
formação de colaboradores em 
princípios de sustentabilidade 

2.3.1 Conselho Consultivo de Sustentabilidade 
implementado em 2011;  

Plano diretor de sustentabilidade. Não relata 
detalhes sobre metas e ações previstas em tal plano.  

 
 
 
 
 



 

 

45 
 

Como resultado da pesquisa observou-se que há práticas de educação relacionadas ao 
tema desenvolvimento sustentável nos três casos estudados, porém a forma de realização das 
práticas é distinta nas três empresas, assim como a visão que cada uma delas apresenta sobre 
sustentabilidade. Cabe aqui salientar o fato já destacado na metodologia: as três organizações 
são signatárias do Pacto Global e desenvolvem seus relatórios sob as diretrizes GRI.  

A intenção inicial era a de realizar uma análise da quantidade de ações desenvolvidas 
de forma complementar à análise qualitativa proposta. Entretanto, durante a coleta de dados 
notou-se que as três empresas apresentam informações quantitativas insuficientes sobre os 
programas de educação identificados, de modo a comprometer a análise quantitativa. Sendo 
assim, seguimos à análise exclusivamente qualitativa dos casos proposta inicialmente.   

Empresa A 

A Empresa A atua no setor de cosméticos, possui mais de seis mil colaboradores e 
teve lucro líquidos de aproximadamente R$ 800 milhões em 2012. Sua média de horas de 
treinamento por colaborador10 em 2012 foi de 88 horas11. Esta empresa apresenta em seu 
relatório programas de educação para o desenvolvimento sustentável em todas as categorias 
avaliadas: sensibilização, competência técnicas e competências societais, destacando-se por 
esse motivo das demais empresas.  

Dentre os programas de sensibilização, a empresa destaca a participação no evento 
Rio+20, assim como as empresas B e C. Contudo, neste quesito a Empresa A se diferencia 
das demais por ter propiciado a participação de parceiros estratégicos no evento – tais como 
clientes internos e externos, fornecedores e representantes de comunidades onde desenvolvem 
atividades – e por ter desenvolvido conteúdo especial para sensibilização de seu público 
interno durante a Rio+20, enquanto as empresas B e C relataram a participação de lideranças 
internas somente. 

Com relação ao desenvolvimento de programas de aquisição de competências técnicas 
relacionadas à sustentabilidade, a Empresa A relata que faz parte de sua estratégia de 
educação corporativa a realização de diversos workshops temáticos e treinamentos técnicos 
para colaboradores. Contudo, dá pouco destaque para esse tipo de programa no relatório. 

Dentre os programas que propiciam a aprendizagem prática de noções de 
sustentabilidade, a Empresa A relata a participação de colaboradores e terceiros em projetos 
socioambientais diversos. É interessante notar aqui que a empresa salienta que nos últimos 
anos passou a priorizar projetos relacionados aos seus públicos estratégicos ou à sua cadeia de 
valor, em detrimento do investimento em projetos externos, desconectados do negócio da 
organização, apoiados outrora. Observou-se também que a empresa não apresenta 
informações sobre programas de voluntariado, comumente relatados como prática de 
sustentabilidade corporativa, reforçando a constatação sobre o estágio avançado mencionado 
anteriormente.   

Ainda com relação à aquisição de competências societais, esta empresa realizou em 
2012 um programa amplo de formação de lideranças internas em princípios de 

                                                 
10 Este índice refere-se à média de horas de treinamento por colaborador da organização em todas as áreas, de 
acordo com o informado em seu relatório de sustentabilidade, atendendo ao indicador LA 10 das diretrizes GRI: 
“média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminados por categoria funcional” (GLOBAL 
REPORTING INITIATIVE, 2006). 
   
11 Para fins de comparação, a média de participação em treinamentos presenciais no Brasil em 2011 foi de 46 
horas por colaborador (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, 2012).  
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sustentabilidade. Realizou também painéis de diálogo que envolveram aproximadamente 400 
pessoas, entre público interno e parceiros estratégicos, para debater questões relacionados à 
atuação e ao impacto ambiental e socioeconômico da organização. De modo a consolidar 
diretrizes de sustentabilidade em sua gestão, a Empresa A relata que está implementando um 
sistema integrado que estabelece requisitos de inovação e sustentabilidade em processos de 
todas as áreas. A empresa salienta que o programa está em implementação e que há ainda o 
desafio de “institucionalizar” tal sistema. 

A análise geral do conteúdo do relatório de sustentabilidade da Empresa A permitiu a 
identificação de dois aspectos que complementam e auxiliam na compreensão das ações 
listadas anteriormente: 

1) O tema educação é um dos sete temas prioritários para esta organização. Tais temas são 
considerados no planejamento da empresa e acompanhados por indicadores e metas. A 
importância da educação para a sustentabilidade permeia todo o conteúdo do relatório 
desta organização, a qual declara dentre suas principais diretrizes que “a busca 
permanente pelo aperfeiçoamento promove o desenvolvimento dos indivíduos, das 
organizações e da sociedade”. A empresa conta com a participação de especialistas 
notoriamente reconhecidos nas áreas de educação e sustentabilidade em seus programas; 

2) Além dos programas de formação que abrangem noções de sustentabilidade voltados ao 
público interno, o investimento em educação é um importante foco de ação em 
responsabilidade socioambiental. Possui uma fundação que desenvolve diversos projetos 
voltados à melhoria da educação formal e informal no Brasil. 

Apesar da Empresa A desenvolver programas de educação para a sustentabilidade de 
todas as categorias pesquisadas (sensibilização, competências técnicas e societais), nota-se no 
relatório o destaque para as ações do terceiro item, enquanto os programas voltados à 
aquisição de competências técnicas – apesar de numerosos – foram pouco detalhados. Tal fato 
pode indicar que há a compreensão por parte da empresa de que o investimento em ações 
educativas que propiciam a reflexão ampla sobre as práticas organizacionais pode ser um 
elemento diferencial em sua atuação, enquanto realização de formações para aprendizado de 
aspectos técnicos parece ser corriqueira, estando incorporada à sua estratégia de gestão. É 
notável também a preocupação dessa organização em envolver stakeholders diversos nas 
atividades educativas.  

Por meio da análise do discurso foi possível identificar itens convergentes com o 
conceito de desenvolvimento sustentável adotado por este trabalho. Esta organização inclui 
em suas diretrizes e ações elementos teóricos alinhados com a noção de uma nova economia12, 
quando se refere a: “transformar desafios socioambientais em negócios inovadores”, 
“consolidar uma cultura empresarial mais solidária e comprometida com a geração de 
prosperidade compartilhada”, “produzir riqueza para as pessoas e para a sociedade” , 
“relacionamento com consumidores mais conscientes; contribuir para “construir a 
cidadania”, “ ampliar a qualidade de vida” e utilizar sua “criatividade, conhecimentos e 
tecnologias a serviço do redesenho do modo de vida”.  

Neste âmbito, a empresa menciona ainda a necessidade de se construir “um ampliado 
entendimento do que deveria constituir os fundamentos de uma nova sociedade global” e 
destaca dentre seus eixos prioritários o empreendedorismo social, apresentando dentre suas 
ações estratégicas um novo programa embasado no princípio de geração de riqueza na base da 
pirâmide. 
                                                 
12 Cf. capítulo sobre Nova Economia. 
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Empresa B 

A empresa B atua no setor financeiro, tem mais de noventa mil colaboradores e seu 
lucro líquido em 2012 foi de aproximadamente R$ 14 bilhões. Além de ser signatária do 
Pacto Global, esta empresa endossa diversos acordos e princípios de sustentabilidade 
específicos do seu setor de atuação, além de ser membro do Conselho Empresarial para o 
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). 

A Empresa B desenvolve ações de educação para a sustentabilidade que atendem às 
três categorias consideradas por esse estudo: sensibilização, aquisição de competências 
técnicas e aquisição de competências societais. Entretanto, dentre as competências societais, 
observou-se uma série de ações de aprendizagem prática interna, ao passo que não foi 
identificado algum programa de gestão que propicie a reflexão sistêmica sobre 
sustentabilidade nos processos organizacionais.  

Dentre as ações de sensibilização, destaca-se a participação na Rio+20 e no Corporate 
Sustainability Forum. A empresa também relata o envolvimento de seus colaboradores em um 
programa de voluntariado. 

Com relação aos programas voltados à aquisição de competências técnicas, foram 
identificados alguns programas de capacitação sobre temas bastante específicos: um grande 
programa sobre educação financeira; um treinamento sobre mercado de crédito de carbono, 
ministrado para colaboradores de diversas áreas; um programa de capacitação sobre combate 
à corrupção, ministrado para 100% dos colaboradores contratados; capacitação de 
colaboradores sobre diversidade e direitos humanos.  

Na categoria de aprendizagem prática interna, a empresa relata que há um programa de 
educação continuada em ética que dissemina as diretrizes do código de ética enquanto outro 
programa monitora seu cumprimento. Sem detalhar, a Empresa B informa que a atual 
estratégia de sustentabilidade foi elaborada a partir de reflexões que contaram com a 
participação do público interno e parceiros estratégicos, em workshops e entrevistas. Também 
afirma que o desempenho em sustentabilidade é critério para o reconhecimento dos 
colaboradores. Entretanto, não há detalhes sobre a forma de avaliação de desempenho 
relacionada a este critério. Há, ainda, um projeto em que ideias sustentáveis apresentadas por 
colaboradores e selecionadas pela organização são premiadas. A empresa relata que temas 
como ética e outros que se referem aos direitos humanos são abordados nos programas de 
educação continuada e que em 2012 o tema sustentabilidade passou a ser discutido em 
comitês das áreas de atendimento, processos e risco socioambiental. Neste mesmo ano passou 
a incluir diretrizes de sustentabilidade nas grades de todos os cursos de capacitação. Porém, 
não há maiores informações sobre a metodologia, conteúdo ou número de participantes. Esta 
empresa, assim como a Empresa A, também conta com uma instituição sem fins lucrativos 
que tem o tema educação como foco dos projetos que desenvolve e apoia. 

Frente ao grande número de ações de sustentabilidade, a empresa informa que em 
2012 foi criado um projeto com o objetivo de propiciar o acompanhamento das iniciativas de 
sustentabilidade desenvolvidas na empresa, por um comitê. Porém, compreendemos pela 
descrição que não se trata de uma ferramenta de gestão por processos, mas sim de uma ação 
de acompanhamento dos diversos projetos em desenvolvimento, de modo que não foi 
identificada alguma iniciativa que propicie oportunidade de reflexão sistêmica sobre a atuação 
da organização pautada por princípios de sustentabilidade. 



 

 

48 
 

Há uma política de sustentabilidade vigente – publicada em sua homepage e também 
avaliada no estudo – e comitês responsáveis pela implementação das diretrizes nessa área. Tal 
política não delineia metas para educação, nem métricas para as diretrizes gerais explicitadas, 
apesar de a empresa afirmar que o desenvolvimento e a qualificação dos colaboradores estão 
entre os principais valores institucionais. Neste quesito, chama atenção a média geral de horas 
de treinamento por colaborador – 23 horas – muito inferior à média de horas brasileira e à 
média apresentada pelas outras duas empresas avaliadas13. 

Esta empresa, assim como a Empresa A, também conta com uma fundação que tem o 
tema educação como foco dos projetos que desenvolve e apoia. 

No discurso da Empresa B está presente a intenção de ser líder em desempenho 
sustentável. Educação financeira, riscos e oportunidades socioambientais, relacionamento e 
transparência são seus focos estratégicos de atuação. Na análise do discurso da Empresa B 
não foi identificada a intenção de contribuir para a transição de um modelo econômico a 
serviço do desenvolvimento sustentável, conforme explicitado no referencial teórico deste 
trabalho. Por outro lado, foi possível observar que esta empresa demonstra ter aderido à ideia 
de economia verde difundida recentemente: “Nosso objetivo ao participar da Rio+20 foi 
(...)avançar em nossa agenda de sustentabilidade, aprender com as experiências das demais 
organizações e contribuir para o debate sobre as condições viabilizadoras para uma economia 
verde”.  

Empresa C 

A Empresa C atua no setor de Papel, Celulose e Biotecnologia, tem aproximadamente 
6.800 funcionários e em 2012 acumulou prejuízo líquido de mais de cem milhões de reais14. 
Publica relatórios de sustentabilidade desde 2006 e além de ser signatária do Pacto Global, 
endossa o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, o Pacto Empresarial pela 
Integridade e Contra a Corrupção, além de ser membro do Conselho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e integrante do grupo de diálogo sobre a ISO 
26000 e do Forest Stewardship Council (FSC) no Brasil. Apresentou 67 horas de treinamento 
por colaborador em 2012. 

Em seu relatório de sustentabilidade, foram identificadas ações que integram os temas 
educação e sustentabilidade com objetivos de sensibilização e domínio de técnicas, 
preponderantemente.  

Com relação a ações de sensibilização, assim como a Empresa B, a Empresa C 
participou da Rio+20 e desenvolve programas de voluntariado. Com relação a programas de 
educação voltados ao domínio de técnicas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, 
observou-se que há forte envolvimento na realização de eventos e engajamento em espaços de 
diálogo sobre o impacto das mudanças climáticas nos negócios. Nesta categoria também foi 
registrada a realização de treinamentos sobre direitos humanos e workshops sobre inclusão de 
pessoas com deficiência. 

Com relação a oportunidades de desenvolvimento de competências societais, a 
empresa explicita que em 2011 foi implementado um Conselho Consultivo de 
Sustentabilidade que integra a estrutura de governança desta organização. Este comitê conta 
com seis membros externos, dentre acadêmicos e representantes do terceiro setor, estes 
                                                 
13 Cf. notas de rodapé 9 e 10. 
14 A empresa C teve prejuízo de aproximadamente R$ 180 milhões em 2012. Em 2011, seu lucro líquido foi de 
aproximadamente R$ 30 milhões. Convém salientar que em nossa pesquisa esta informação tem como objetivo 
oferecer uma noção sobre o porte da organização, sem interferir em nossa análise principal. 
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remunerados, e 14 membros internos. A empresa relata que tal conselho se reuniu quatro 
vezes em 2012 e que o desafio desse ano foi refletir sobre “a concepção da estratégia de 
práticas sustentáveis em relação aos potenciais cenários macroeconômicos”. Há também um 
plano diretor de sustentabilidade. Porém, não são descritos detalhes sobre metas e ações 
previstas em tal plano. Em seu parecer que integra o relatório analisado, a empresa contratada 
para auditar o documento chama atenção para a necessidade de incluir mais informações 
sobre a forma de operacionalização desses instrumentos. Ao observar que, da forma como 
estão descritos, o conselho consultivo e a política de sustentabilidade não propiciam reflexão 
sobre princípios de sustentabilidade relacionados às práticas da organização, consideramos 
que não se trata de uma ferramenta de gestão, mas de um projeto que pode propiciar 
aprendizagem relativamente restrita, de acordo com os conceitos explicitados na metodologia. 
Nesse sentido, assim como no caso da Empresa B, não foram identificadas ações que 
demonstrem o esforço da Empresa C em promover uma reflexão sistêmica capaz de mudar a 
cultura organizacional, tal como programas de formação de lideranças em princípios de 
sustentabilidade ou ferramentas de gestão por processos.   

Nota-se que, apesar da educação corporativa ser um tema de destaque no relatório 
desta empresa, o tema sustentabilidade praticamente não se faz presente na formação do 
público interno desta organização. O relato da empresa permite observar, ainda, que o 
investimento em ações de educação que envolvem elementos de sustentabilidade, quando 
existe, está voltado a questões que impactam os negócios desta organização diretamente, tal 
como o engajamento em diálogos sobre questões climáticas, tema muito presente em seu 
cotidiano por se tratar de uma empresa do setor florestal.   

Por outro lado, a educação é um dos temas prioritários para o investimento social 
privado, assim como conservação ambiental e geração de renda. Com esse foco externo, a 
empresa desenvolve programas de educação para a sustentabilidade, voltado a alunos e 
professores. Em 2012, por ocasião da Rio+20, realizou um concurso nacional sobre práticas 
de educação e sustentabilidade, também com foco na comunidade, voltado a escolas.  

Com relação ao conceito de desenvolvimento sustentável é perceptível no discurso da 
Empresa C a sua utilização relacionada ao crescimento econômico:  

 “O desafio do ano foram as diversas reflexões do grupo para a concepção da 
estratégia de práticas sustentáveis em relação aos potenciais cenários macroeconômicos”. 
“Buscamos nos manter conectados às grandes questões nacionais e, assim, contribuir para o 
desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio da participação em organizações 
governamentais e não governamentais identificadas com nossos valores e em entidades de 
defesa dos interesses dos nossos segmentos de atuação” . 

Seguindo à análise proposta, não foram encontrados elementos que demonstrem 
alinhamento com a noção de uma nova economia, conforme conceituado neste trabalho. 
Outrossim, como no caso da Empresa B, a noção de economia verde é presente no discurso 
desta organização, sempre salientando o aspecto da ecoeficiência, conforme se observa no 
seguinte trecho: “promover iniciativas para reduzir suas emissões de carbono e influenciar 
governo e congressistas a votar leis em prol de uma economia verde”. 
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4 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados descritos, foi possível observar que o conceito de 
sustentabilidade adotado pelas organizações estudadas é distinto, de modo que somente dentre 
as ações da Empresa A foram identificados elementos que demonstram convergência com o 
constructo de uma nova economia.  

A avaliação do discurso da Empresa A demonstrou que esta empresa compreende 
haver sentido ético na vida econômica para além da acumulação de lucros. Esta percepção 
advém do fato de suas diretrizes incluírem questões como o combate à pobreza e a melhor 
utilização de recursos naturais, por exemplo, ao cerne de sua estratégia de negócios, 
transcendendo a forma tradicional de relacionar-se com tais temas pela via das ações de 
investimento social privado. De forma a confirmar esta percepção inicial, o levantamento das 
ações educativas trouxe indícios de que esta empresa está se preparando – por meio da 
implementação de processos inovadores dirigidos a públicos heterogêneos com os quais se 
relaciona – para a transição de modelo econômico, de acordo com os pressupostos teóricos 
considerados nessa pesquisa. Nesse sentido, consideramos que seu estágio é avançado no que 
tange a implementação de processos educativos que contribuem para a mudança de cultura 
organizacional com vistas à sustentabilidade.  

Ao avaliar o discurso da Empresa B é possível observar que esta empresa utiliza a 
noção de desenvolvimento sustentável sem explicitar diretrizes que demonstrem claramente 
sua intenção em incorporar princípios inerentes a esse conceito. Conforme descrito no 
capítulo anterior, não foram identificadas dentre as práticas desta organização processos 
educativos que propiciem a reflexão sistêmica sobre sua atuação em sustentabilidade. Ao 
confrontarmos ambas as constatações – utilização do conceito de desenvolvimento e ausência 
de diretrizes e ações educativas avançadas – é possível compreender que tal empresa não está 
comprometida com o desenvolvimento sustentável, de acordo com o conceito adotado nesta 
pesquisa. Se não há o objetivo de mudar, parece não existir motivação para investir em ações 
que efetivamente contribuam para a transformação da cultura organizacional. A realização de 
uma série de atividades pulverizadas de educação associadas à ideia de desenvolvimento 
sustentável – além de permitir que Empresa B se beneficie em termos de marketing – pode vir 
a contribuir para que seus públicos se tornem mais informados ou capacitados em técnicas 
específicas, motivando-os a empreender atitudes mais sustentáveis em sua rotina pessoal e 
laboral. Porém, são insuficientes para imprimir mudanças substanciais no modus operandi da 
organização.  

Com relação à Empresa C, notou-se a inexistência de propósito explícito em 
desenvolver práticas voltadas à transição de modelo de desenvolvimento econômico, de forma 
similar ao caso da Empresa B. Assim como neste caso, é possível que as ações desenvolvidas 
contribuam para a capacitação técnica de seus colaboradores em assuntos relacionados à 
minimização de impactos socioambientais, por exemplo, sem alterar a forma tradicional de 
fazer negócios.  

A comparação entre as ações encontradas nas três empresas permite concluir que o 
tipo de prática educativa voltada à sustentabilidade adequa-se à intenção estratégica que 
está implícita na utilização da noção de sustentabilidade. A intenção estratégica é delineada 
pelos motivos que levam as empresas a atuar em prol da sustentabilidade, tais como 
reputação, criação de novos mercados, ganhos econômicos (MIRVINS, GOOGINS, 2006 
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apud LAURIANO, 2013), ou mesmo a compreensão acerca da inter-relação entre ética e 
economia. 

A empresa A – cujas diretrizes carregam elementos demonstrativos da compreensão 
sobre a necessidade de se estabelecer relações econômicas pautada por princípios éticos – 
desenvolve ações educativas que vão desde a sensibilização e capacitação técnica dos 
públicos com os quais se relaciona à implementação de ferramentas que permitam 
materializar princípios sustentáveis em processos sustentáveis, passíveis de mensuração e 
monitoramento. Ao passo em que as empresas B e C – onde se identificou a utilização do 
sentido de desenvolvimento sustentável associado ao crescimento econômico ou a questões 
pontuais, como a ecoeficiência – desenvolvem práticas educativas de estágio intermediário, 
focadas em sensibilização e capacitação técnicas, consideradas insuficientes para a adoção de 
um modelo de desenvolvimento alternativo que inclua a geração de valor socioambiental aos 
objetivos corporativos. 

Observamos que as três empresas são signatárias do Pacto Global e publicam 
relatórios de sustentabilidade sob as diretrizes GRI, além de participarem de associações 
corporativas ligadas ao tema desenvolvimento sustentável. Entretanto, o fato de apresentarem 
abordagens em estágios diferenciados para as práticas educativas relacionadas a esse tema, 
assim como para o conceito utilizado, nos leva a refletir sobre a capacidade das chamadas 
“soft laws” levarem à adoção de estratégias que visam à transformação das culturas 
organizacionais rumo à sustentabilidade. 

Conforme demonstramos15, documentos multilaterais e acordos voluntários diversos 
referem-se amplamente ao papel educador das organizações econômicas para a solução de 
questões socioambientais mas – apesar do lançamento da Década da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável em 2002 ter destinado visibilidade global à importância da 
educação para a sustentabilidade – as ações que resultaram dos esforços multilaterais no 
Brasil parecem ter se concentrado na esfera da educação formal, a exemplo da abordagem 
transversal destinada à educação ambiental nos currículos escolares.  

Ao constatarmos que a atuação das empresas em educação é mais comum em se 
tratando de investimento social privado, conforme visto nos casos descritos – surge a 
preocupação acerca da limitação que as “soft laws”, da forma como são utilizadas hoje, 
possuem para determinar investimentos privados em processos de aprendizagem relacionados 
à sustentabilidade, capazes de preparar indivíduos para empreender mudanças nas relações 
econômicas. Nota-se que tais acordos são eficientes em proporcionar visibilidade a temas nem 
sempre presentes na esfera corporativa, o que pode contribuir para cooptar signatários em 
escala, ou mesmo para sensibilizar atores sociais diversos nem sempre afeitos a questões 
relacionadas à sustentabilidade.  

Nesse sentido, acreditamos que as “soft laws” podem se converter em instrumentos 
poderosos para que mais tomadores de decisão optem por negócios pautados por princípios 
éticos. Ainda que esta mobilização se deva à visibilidade proporcionada por tais instrumentos, 
acreditamos que a conjugação deste tipo de regulamentação à intenção estratégica corporativa 
pode se desmembrar em ações capazes de propiciar a reflexão sobre o sentido da vida 
econômica, culminando em mudanças nas culturas organizacionais tradicionais. Para tanto, 
faz-se necessária a implementação de meios de verificação e acompanhamento das ações de 
seus signatários, de modo que tais instrumentos se constituam em metodologias mais 
rigorosas e não sejam utilizados como peças de marketing, exclusivamente.  

                                                 
15 Cf. capítulo: Educação para o desenvolvimento sustentável em acordos voluntários e Anexo A deste trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ainda que a educação corporativa para a sustentabilidade seja considerada por alguns 

um paradoxo, com o suporte teórico da Nova Sociologia Econômica e sob a perspectiva 
apresentada para uma nova economia, entendemos que assim como as empresas investem em 
programas de educação corporativa voltados à competitividade de seus negócios, aspectos 
éticos e a solução de questões socioambientais também devem fazer parte de seus objetivos 
principais. Nesse sentido, reiteramos ao longo desse estudo a responsabilidade das 
organizações econômicas – sobretudo das que utilizam tal noção em sua estratégia – em 
educar seus quadros para a sustentabilidade. Caberia a tais organizações empreender ações 
voltadas a prover competências societais para lideranças e trabalhadores em geral, de modo 
que possam transcender o olhar estritamente econômico tradicional, passando a avaliar a 
atuação empresarial mais sistemicamente.  

Sabemos que, em um primeiro momento, as linhas acima podem soar como pura 
utopia. Porém, antes da década de 60, quem diria que algum dia preocupações ambientais 
passariam a integrar a estratégia das organizações econômicas?  

Trata-se de um debate complexo sobre como estimular o comportamento humano para 
mudar as estruturas institucionais que restringem e limitam a atuação pautada por valores 
éticos. Salientamos saber que há fatores diversos que influenciam a transformação da cultura 
organizacional em prol da sustentabilidade, tais como o papel da sociedade civil, as novas 
tecnologias de comunicação, políticas públicas entre outros. Certamente, são fatores que se 
correlacionam com os que vimos e com muitos outros quando se trata de sustentabilidade 
corporativa. Sem subestimar tais aspectos, optamos pela reflexão sobre o papel educador das 
organizações para a mudança de paradigma econômico e a abordagem deste tema em acordos 
voluntários.   

Reconhecemos, contudo, ser necessário estudar sistematicamente as boas práticas na 
área de sustentabilidade corporativa em implementação, em busca de maior conhecimento 
científico sobre a relação entre todos os fatores que podem levar à utilização do poder 
econômico para o enfrentamento dos desafios socioambientais, criando condições para o 
início de uma caminhada rumo a uma “vida econômica a serviço do desenvolvimento 
sustentável” que reunifique “ética e economia, sociedade e natureza” (ABRAMOVAY, 
2012, p. 189). 
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ANEXO A – PESQUISA DE DOCUMENTOS MULTILATERAIS ANTE RIORES AO 
LANÇAMENTO DA DÉCADA DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIM ENTO 
SUSTENTÁVEL QUE FAZEM MENÇÃO À IMPORTÂNCIA DA EDUCA ÇÃO PARA 
A SUSTENTABILIDADE. 

 

1. Declaração Universal dos Direitos Humanos  

Autor:  Organização das Nações Unidas (ONU) 
Ano: 1948 
Contexto Geral: A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) surgiu no contexto 
pós 2ª Guerra Mundial, após a criação da ONU. A proposta da DUDH foi apresentada na 
primeira Assembleia Geral da ONU em 1946 e repassada à Comissão de Direitos Humanos 
para que se tornasse uma declaração internacional de direitos. O primeiro rascunho da DUDH 
foi apresentado em 1948 e contou com a participação de mais de 50 países na redação. O 
documento é a base da luta universal contra a opressão e a discriminação, defende a igualdade 
e a dignidade das pessoas e reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais 
devem ser aplicados a cada cidadão do planeta (BRASIL, 2013a).  
Conteúdo relacionado à educação para a sustentabilidade: Dentre os direitos sociais 
previstos na DUDH, está o direito à educação. O item 2 do artigo 26 descreve que: “a 
educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do 
homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a 
amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o 
desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.” 

 

2. Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano 
(Declaração de Estocolmo) 

Autor:  ONU 

Ano: 1972 

Contexto Geral: A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – 
realizada em 1972 em Estocolmo é considerada um marco histórico por ter incluído temas 
socioambientais na agenda multilateral. A Conferência de Estocolmo propiciou a realização 
de uma série de outras importantes conferências nos anos seguintes, como a de População 
(Bucareste, 1974), a de Mulheres (México, 1975) e de Habitat (Vancouver, 1976). Os dois 
principais documentos resultantes da Conferência de Estocolmo são a Declaração sobre o 
Meio Ambiente – com 26 princípios – e o Plano de Ação para o Meio Ambiente Humano, 
com 109 recomendações (CORRÊA DO LAGO, 2006).    

Conteúdo relacionado à educação para a sustentabilidade: A Declaração de Estocolmo 
faz menção à necessidade da defesa do meio ambiente para as gerações presentes e futuras 
tornar-se uma meta tão prioritária quanto e integrada às metas relacionadas ao 
desenvolvimento econômico e social em todo o mundo. O documento traz à tona a 
responsabilidade de atores diversos da sociedade para tal feito:  

será necessário que cidadãos e comunidades, empresas e instituições, em todos os 
planos, aceitem as responsabilidades que possuem e que todos participem 
equitativamente nesse esforço comum. Homens de toda condição e organizações de 
diferentes tipos plasmarão o meio ambiente do futuro, integrando seus próprios 
valores e a soma de suas atividades. (Declaração de Estocolmo, in ONU, 1972, p.2). 
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O princípio 19 trata sobre a importância da educação para as questões ambientais, 
mencionando a responsabilidade das empresas e dos meios de comunicação para o 
desenvolvimento humano:  

É indispensável um esforço para a educação em questões ambientais, dirigida tanto 
às gerações jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da 
população menos privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública 
bem informada, e de uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades 
inspirada no sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do 
meio ambiente em toda sua dimensão humana. É igualmente essencial que os meios 
de comunicação de massas evitem contribuir para a deterioração do meio ambiente 
humano e, ao contrário, difundam informação de caráter educativo sobre a 
necessidade de protegê-lo e melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se 
em todos os aspectos. (Declaração de Estocolmo, in ONU, 1972, p.5) 

 
O item 96 do Plano de Ação de Estocolmo – conhecido como Recomendação 96 – sugeriu a 
promoção da educação ambiental como uma base de estratégias para atacar a crise do meio 
ambiente: 

 
É indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, dirigido, seja às 
gerações jovens, seja aos adultos, o qual dê a devida atenção aos setores menos 
privilegiados da população, a fim de favorecer a formação de uma opinião pública 
bem informada e uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades, 
inspiradas no sentido de sua responsabilidade com a proteção e melhoria do meio, 
em toda a sua dimensão humana. (Princípio 96 do Plano de Ação de Estocolmo in 
ARAÚJO, 2007.) 

 
 
3. Carta de Belgrado 

Autor: UNESCO 

Ano: 1975 

Contexto Geral: Em 1975, como resposta à Recomendação 96, a Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) promoveu o Encontro Internacional em 
Educação Ambiental em Belgrado, na Iugoslávia. Os principais resultados do encontro foram 
a Carta de Belgrado e a criação do Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA). O 
Programa Internacional de Educação formulou como princípios orientadores que a educação 
ambiental deve ser continuada, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e voltada 
para os interesses nacionais (BRASIL, 2013c).  

Conteúdo relacionado à educação para a sustentabilidade: A Carta de Belgrado propõe 
que temas relacionados à erradicação das causas básicas da pobreza – como a fome, o 
analfabetismo, a poluição, a exploração e dominação – sejam tratados em conjunto, e postula 
que a reforma dos processos e dos sistemas educacionais é central para que haja uma ética de 
desenvolvimento na nova ordem econômica mundial. Fazendo alusão à Recomendação 96 do 
Plano de Ação de Estocolmo, aponta para a necessidade de um novo tipo de educação, a qual 
requer um novo e produtivo relacionamento entre estudantes e professores, entre escolas e 
comunidade, entre o sistema educacional e a sociedade (BRASIL, 2013c).  

O documento finaliza com a proposta da criação do Programa Internacional de Educação 
Ambiental (PIEA), e delineia alguns objetivos, metas e diretrizes. Com relação aos 
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destinatários do Programa Internacional de Educação Ambiental, o documento aponta duas 
categorias, o setor da educação formal e não-formal:  

 
O destinatário principal da educação ambiental é o público em geral. Nesse contexto 
global, as principais categorias são as seguintes: 1. O setor da educação formal: 
alunos da pré-escola, ensino básico, médio e superior, professores e os profissionais 
durante sua formação e atualização; 2. O setor da educação não-formal: jovens e 
adultos, tanto individual como coletivamente, de todos os segmentos da população, 
tais como famílias, trabalhadores, administradores e todos aqueles que dispõem de 
poder nas áreas ambientais ou não. (Carta de Belgrado, 1975 in BRASIL, 2013d, 
p.3) 

 
Nota-se no detalhamento de ambas as categorias a 
presença das instituições econômicas, por meio da 
menção aos profissionais e trabalhadores e, 
principalmente, “àqueles que dispõem de poder”. 

 

4. Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais 

Autor:  Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

Ano: 1976 

Contexto Geral: A OCDE é um órgão internacional e intergovernamental atualmente 
composto por 34 países-membro16, majoritariamente países desenvolvidos. Foi fundada em 
1961 – em sucessão à Organização para a Cooperação Econômica Europeia (OECE) – para 
administrar os auxílios dos Estados Unidos e Canadá para a reconstrução da Europa no 
período após a Segunda Guerra Mundial (BRASIL, 2013b).  

As Diretrizes da OCDE para empresas multinacionais integram sua Declaração sobre 
Investimento Internacional e Empresas Multinacionais, um compromisso político abrangente 
criado em 1976 que visa a cooperação para a promoção do investimento, descrevendo padrões 
voluntários para uma conduta empresarial responsável em uma ampla gama de questões 
sociais e ambientais, tais como: direitos humanos; divulgação de informações; emprego e 
relações empresariais, combate à corrupção, interesse do consumidor, ciência e tecnologia, 
concorrência e tributação. Desde sua adoção, as diretrizes foram revistas cinco vezes, 
estabelecendo a tônica sobre a conduta responsável referente a temas sociais e ambientais. O 
Brasil aderiu em 1997, o que foi reafirmado em junho de 2000 ao final do processo de revisão 
do documento (LOUETTE, 2007). 

Em cada país signatário as Linhas Diretrizes buscam o alinhamento à legislação para 
assegurar que as atividades das empresas multinacionais: “estejam em harmonia com as 
políticas governamentais, de modo a fortalecer as bases de uma confiança mútua entre as 
empresas e as sociedades nas quais elas realizam operações, ajudar a melhorar o clima para 
investimentos estrangeiros e contribuir para um desenvolvimento sustentável produzido pelas 
empresas multinacionais”.  (BRASIL, 2013b). 

                                                 
16 São membros da OCDE: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, 
Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, 
Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia,  Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, 
Suíça e Turquia. O Brasil não é membro da OCDE, porém participa do programa de enhanced engagement (engajamento 
ampliado) que lhe permite participar de Comitês da Organização (BRASIL, 2013b).  
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Conteúdo relacionado à educação para a sustentabilidade: Dentre as Políticas Gerais 
previstas pela OCDE neste documento, é possível encontrar as seguintes recomendações para 
as empresas multinacionais: 

1. Contribuir para o progresso econômico, social e ambiental com o propósito de 
chegar ao desenvolvimento sustentável (...); 3. Estimular o fortalecimento das 
capacidades locais, através de uma estreita cooperação com a comunidade local (...); 
4. Incentivar a formação do capital humano, criando em particular oportunidades de 
empregos e facilitando o acesso dos trabalhadores à formação profissional (OCDE, 
2000, p.8-9). 

No capítulo denominado “Meio Ambiente” está expressa a seguinte recomendação: 

7. Fornecer aos empregados formação teórica e aprendizagem profissional 
apropriadas em matéria de saúde e segurança ambientais, incluindo o manuseio de 
matérias perigosas e a prevenção dos acidentes ambientais, bem como em campos 
mais gerais da gestão ambiental, tais como os procedimentos de avaliação dos 
impactos ambientais, as relações públicas e as tecnologias ambientais” (OCDE, 
2000, p. 13). 

 

O documento explicita recomendações sobre o papel das empresas multinacionais no 
fortalecimento das capacidades locais, cooperação com comunidades e capacitação para a 
gestão ambiental.  

 
5. Declaração de Tbilisi 

Autores: UNESCO e PNUMA 

Ano: 1977 

Contexto Geral: Inspirada pela Carta de Belgrado, em 1977 foi realizada a “Primeira 
Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental”, em Tbilisi, antiga União 
Soviética. O evento teve como objetivo discutir e aprovar os princípios e fundamentos do 
Programa Internacional de Educação Ambiental, o qual deu origem a diretrizes para políticas 
nessa área em todo o mundo (BRASIL, 2013c). 

Conteúdo relacionado à educação para a sustentabilidade: De acordo com Araújo (2007), 
a Declaração de Tbilisi, a exemplo das manifestações internacionais anteriores, reforçou a 
noção de que educação ambiental deve resultar da reorientação e da compatibilidade de 
diferentes disciplinas e experiências educacionais de modo a facilitar uma percepção 
integrada dos problemas ambientais e proporcionar capacitação para ações que atendam às 
necessidades socioambientais. Nesse sentido, o documento atenta para a responsabilidade 
educativa das diferentes esferas da sociedade, e salienta a importância da educação ambiental 
na formação profissional:  

“(...) Os especialistas no assunto, e também aqueles cujas ações e decisões podem 
repercutir significativamente no meio ambiente, deverão receber, no decorrer da sua 
formação, os conhecimentos e atitudes necessários, além de detectarem plenamente 
o sentido de suas responsabilidades nesse aspecto. (Declaração de Tbilisi in 
BRASIL 2013e, p. 01)”. 

 

De acordo com Araújo (2007), a Conferência de Tbilisi foi seguida por uma série de 
discussões regionalizadas sobre educação ambiental, as quais deram origem à construção de 



 

 

62 
 

políticas de educação ambiental em todo o mundo: Encontro Regional de Educação 
Ambiental para América Latina (Costa Rica, 1979), o Seminário Regional Europeu sobre 
Educação Ambiental para Europa e América do Norte (1980), o Seminário Regional sobre 
Educação Ambiental nos Estados Árabes (1980) e a Primeira Conferência Asiática sobre 
Educação Ambiental (Índia, 1980). 

Em 1987, a UNESCO publicou o documento “Estratégia Internacional de Ação em Matéria 
de Educação e Formação Ambiental para o Decênio de 90”, como resultado do Congresso 
Internacional sobre Educação e Formação Relativas ao Meio Ambiente, realizado em 
Moscou. No evento foram analisadas as conquistas e dificuldades na área de educação 
ambiental desde a Conferência de Tbilisi, e foi posta em discussão uma estratégia 
internacional de ação em educação e formação ambiental para a década de 90. O documento 
citado ressalta a inclusão da dimensão ambiental nos currículos de todos os níveis de ensino 
formal, assim como a importância da formação de recursos humanos nos espaços de 
convivência e educação não formais (BRASIL, 2013c). 

 

6. Carta da Terra  

Autor: Comissão Mundial da Carta da Terra 

Ano: 2000 

Contexto Geral: O projeto da Carta da Terra surgiu no âmbito da Eco 92, por iniciativa da 
ONU. Porém, sem ser aprovada como a declaração oficial da Conferência, sua elaboração só 
se tornou possível a partir de 1997, com a criação da Comissão da Carta da Terra, composta 
por 23 pessoas de todos os continentes cuja missão seria a realização de uma ampla consulta 
mundial para a construção de uma declaração internacional que servisse como um marco de 
guia ético planetário. A Carta da Terra foi elaborada durante dois anos, e no mais inclusivo e 
participativo processo associado à criação de uma declaração internacional, tendo envolvido 
mais de 4500 organizações de 46 países.  Esse processo é considerado a fonte básica de sua 
legitimidade (COMITÊ BRASILEIRO DA CARTA DA TERRA, 2013; LOUETTE, 2007). 

A versão final da Carta da Terra foi aprovada em 2000, pela UNESCO, contendo 16 
proposições agrupadas em quatro princípios: (1) respeitar e cuidar da comunidade de vida; (2) 
integridade ecológica; (3) justiça social e econômica; (4) democracia, não-violência e paz 
(LOUETTE, 2007).   

Conteúdo relacionado à educação para a sustentabilidade: Com forte apelo ético e 
espiritual, o documento convida todos os atores da sociedade a encontrar caminhos 
alternativos para a construção de uma “comunidade global sustentável”, exercendo uma 
“liderança criativa”. O tema educação permeia todo o documento, e se faz presente mais 
diretamente na terceira seção (Justiça Social e Econômica), com referências diretas sobre a 
relação entre educação e a atuação das organizações econômicas:  

Princípio 9: Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental. Item 
a) Prover cada ser humano de educação e recursos para assegurar uma condição de 
vida sustentável e proporcionar seguro social e segurança coletiva aos que não são 
capazes de se manter por conta própria (...) (COMITÊ BRASILEIRO DA CARTA 
DA TERRA, 2000). 

Princípio 14: Integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os 
conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável. 
Item a) Prover a todos, especialmente a crianças e jovens, oportunidades educativas 
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que lhes permitam contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável(...) 
(COMITÊ BRASILEIRO DA CARTA DA TERRA, 2000).  

 

7. Declaração de Thessaloniki 

Autor: ONU / UNESCO 

Ano: 1997 

Contexto Geral: No final de 1997 a UNESCO organizou a “Conferência Internacional sobre 
Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Conscientização Pública para a Sustentabilidade”, 
em Thessaloniki, na Grécia. O evento reuniu aproximadamente 1.200 especialistas de 83 
países. Na oportunidade reconheceu-se que – desde a Conferência de Belgrado, em 1975, e 
passados cinco anos da Rio 92 – os avanços no tema educação ambiental foram insuficientes. 
A Declaração de Thessaloniki, documento resultante do evento, apontou várias 
recomendações e governos e líderes de todo o mundo foram convocados a honrar os 
compromissos já assumidos durante a série de Conferências das Nações Unidas, concedendo à 
educação os meios necessários para cumprir seu papel no alcance do desenvolvimento 
sustentável (ARAÚJO, 2007; BRASIL, 2013c).  

Conteúdo relacionado à educação para a sustentabilidade: O documento reafirma que 
para atingir a sustentabilidade são requeridos enormes esforços de coordenação e integração 
de um grande número de setores e uma mudança radical nos comportamentos e estilos de 
vida, incluindo-se a mudança nos padrões de produção e de consumo. Para tanto, reconhece-
se a educação como um dos pilares essenciais da sustentabilidade, ao lado da legislação, 
economia e tecnologia (BRASIL, 2013f). 
 
A declaração também se refere à importância da educação para a sustentabilidade como um 
processo coletivo de aprendizado a ser realizado nos níveis formal, não-formal e informal; 
com diálogo contínuo entre os governos, autoridades locais, comunidade educacional e 
científica, empresas, consumidores, organizações não-governamentais, mídia e outros atores 
sociais, para que se atinja a mudança de comportamentos e estilo de vida, incluindo padrões 
de consumo e produção na direção da sustentabilidade (BRASIL, 2013f). 
  
  
Dentre as 27 recomendações da Declaração de Thessaloniki, as seguintes relacionam 
educação às atividades das organizações econômicas: 

Recomendação 16: Conselhos Nacionais para o Desenvolvimento Sustentável e 
outros órgãos relevantes atribuam à educação, à conscientização pública e ao 
treinamento papéis centrais, incluindo uma coordenação entre os ministérios e outras 
entidades, e segmentos representativos da sociedade  
 
Recomendação 17: Governos e instituições financeiras, internacionais, nacionais ou 
regionais, assim como o setor produtivo, sejam encorajados para mobilizar recursos 
adicionais e incrementar seus investimentos em educação e conscientização pública 
(...)  
 
Recomendação 18: Todos os atores reinvistam uma parte de suas economias do 
processo de esverdeamento em programas de educação ambiental, informação, 
conscientização pública e treinamento”. (DECLARAÇÃO DE THESSALONIKI in 
BRASIL, 2013f) 
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ANEXO B – PESQUISA DE CONTEÚDO DA AGENDA 21 GLOBAL 
RELACIONADO À EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTE NTÁVEL, 
ALÉM DO CAPÍTULO 36.  

 

Seção 1: As dimensões social e econômica do desenvolvimento sustentável 

Capítulo 4: Mudança dos Padrões de Consumo 

Item B – Desenvolvimento de Políticas e Estratégias Nacionais para Estimular 
Mudanças nos Padrões Insustentáveis de Consumo 

“ Os governos e as organizações do setor privado devem promover a adoção de atitudes mais positivas 
em relação ao consumo sustentável por meio da educação, de programas de esclarecimento do público e 
outros meios como publicidade positiva de produtos e serviços que utilizem tecnologias ambientalmente 
saudáveis ou estímulo a padrões sustentáveis de produção e consumo. (...)”  (BRASIL, 1992, p.28) 

Capítulo 8: Integração Entre Meio Ambiente e Desenvolvimento na Tomada de 
Decisões 

Item A – Integração entre meio ambiente e desenvolvimento nos planos político, de 
planejamento e de manejo 
 
Sobre Intensificação da educação e do treinamento: 
 
“Os países, em cooperação, quando apropriado, com as organizações nacionais, regionais ou 
internacionais, devem responsabilizar-se pela existência – ou capacitação – dos recursos humanos 
essenciais e depois empreender a integração de meio ambiente e desenvolvimento em vários estágios dos 
processos de tomada de decisão e implementação. Para tanto, devem melhorar o ensino e o treinamento 
técnico, especialmente para mulheres e meninas, por meio da inclusão de abordagens interdisciplinares, 
conforme apropriado, nos currículos técnicos, vocacionais, universitários e outros. Os países também 
devem empreender o treinamento sistemático de funcionários públicos, planejadores e gerenciadores, em 
regime regular, dando prioridade às abordagens de integração necessárias e a técnicas de planejamento e 
manejo adequadas às condições específicas de cada país” (BRASIL, 1992, p. 80). 
 

Seção 3: Fortalecimento do papel dos grupos principais 

Capítulo 29: Fortalecimento do papel dos trabalhadores e de seus sindicatos 

Em “Área de Programas – Base para a ação”: 
 
“Os sindicatos, enquanto representantes dos trabalhadores, são atores vitais para facilitar a obtenção de 
um desenvolvimento sustentável, tendo em vista sua experiência em responder às mudanças industriais, 
a altíssima prioridade que dão à proteção do ambiente de trabalho e ao meio ambiente conexo e sua 
promoção do desenvolvimento econômico e socialmente responsável. A rede de colaboração existente 
entre os sindicatos e seu grande número de filiados oferece canais importantes de suporte para os 
conceitos e práticas do desenvolvimento sustentável. Os princípios estabelecidos de negociação tripartite 
proporcionam uma base para fortalecer a cooperação entre trabalhadores e seus representantes, Governos 
e patrões na implementação do desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 1992, p. 316). 
 
Em “Objetivos”: 
 
“(...) Os trabalhadores devem participar plenamente da implementação e avaliação das atividades 
relacionadas com a Agenda 21. 29.3. Para esse fim, propõe-se a realização dos seguintes objetivos até o 
ano 2000: (...) (e) Aumentar a oferta de educação, treinamento e reciclagem para os trabalhadores, em 
particular na área de saúde e segurança no trabalho e do meio ambiente” (BRASIL, 1992, p. 316) 
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Em “Atividades”, sobre “Fortalecimento da participação e das consultas”: 
 
“Os Governos, o comércio e a indústria devem promover a participação ativa dos trabalhadores e de seus 
sindicatos nas decisões sobre a formulação, implementação e avaliação de políticas e programas 
nacionais e internacionais sobre meio ambiente e desenvolvimento, inclusive políticas de emprego, 
estratégias industriais, programas de ajuste de mão de obra e transferências de tecnologia” (BRASIL, 
1992, p. 317) 
 
Em “Atividades”, sobre “Proporcionar treinamento adequado”: 
 
“Os trabalhadores e seus representantes devem ter acesso a um treinamento adequado para aumentar a 
consciência ambiental, assegurar sua segurança e sua saúde e melhorar seu bem estar econômico e 
social. Esse treinamento deve proporcionar-lhes os conhecimentos necessários para promover modos de 
vida sustentáveis e melhorar o ambiente de trabalho. Sindicatos, patrões, Governos e organismos 
internacionais devem cooperar na avaliação das necessidades de treinamento em suas respectivas esferas 
de atuação. Os trabalhadores e seus representantes devem participar da formulação e implementação de 
programas de treinamento de trabalhadores organizados por patrões e Governos” (BRASIL, 1992, p. 
317) 
 
“As associações industriais e comerciais devem cooperar com trabalhadores e sindicatos para melhorar 
constantemente os conhecimentos e as habilidades necessárias para implementar operações de 
desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 1992, p. 321). 
 
“As associações industriais e comerciais devem estimular empresas a empreender programas para 
aumentar a consciência e a responsabilidade ambientais em todos os níveis, para fazer com que essas 
empresas se dediquem à tarefa de melhorar a performance ambiental com base em práticas de manejo 
internacionalmente aceitas” (BRASIL, 1992, p. 321). 
 
“As organizações internacionais devem aumentar as atividades de ensino, treinamento e conscientização 
relacionadas com uma produção mais limpa, em colaboração com a indústria, as instituições acadêmicas 
e autoridades nacionais e locais pertinentes” (BRASIL, 1992, p. 321). 
 
“Em colaboração com o comércio, a indústria, as instituições acadêmicas e as organizações 
internacionais, os Governos devem apoiar o treinamento em aspectos ambientais do gerenciamento 
empresarial. Deve-se dar atenção também a programas de aprendizagem para jovens”. (BRASIL, 1992, 
p. 322). 
 
SEÇÃO 4: A CIÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁV EL 
Esta seção enfoca o suporte que os conhecimentos científicos podem oferecer aos 
objetivos relacionados ao desenvolvimento sustentável. Para tanto, são propostos 
quatro programas, em conformidade com as conclusões e recomendações da 
Conferência Internacional para uma Agenda da Ciência para Meio Ambiente e 
Desenvolvimento no Século XXI: 1) Fortalecimento da base científica para o manejo 
sustentável; 2) Aumento do conhecimento científico; 3) Melhora da avaliação científica 
de longo prazo; 4) Aumento das capacidades e potenciais científicos.   
O texto da Agenda 21 Global, faz menção à relação entre os avanços na ciência, a 
transição para uma nova economia e o papel que a educação ocupa nesse processo no 
seguintes trechos:  
 
“Devem-se aplicar os conhecimentos científicos para articular e apoiar as metas de desenvolvimento 
sustentável por meio da avaliação científica da situação atual e das perspectivas futuras do sistema Terra. 
Essas avaliações, baseadas em inovações atuais e futuras das ciências devem ser usadas nos processos de 
tomada de decisões, assim como nos processos de interação entre as ciências e a formulação de políticas. 
É necessário que as ciências aumentem sua produção a fim de ampliar os conhecimentos e facilitar a 
interação entre ciência e sociedade. É também preciso aumentar as capacidades e potenciais científicos 
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para alcançar esses objetivos, especialmente nos países em desenvolvimento” (BRASIL, 1992, p. 344). 
 
“O objetivo principal é que cada país determine, com o apoio das organizações internacionais, como 
requerido, a situação de seus conhecimentos científicos e de suas necessidades e prioridades de pesquisa 
para alcançar, o mais rápido possível, melhoras consideráveis em: (...) (c) Interação entre as ciências e a 
tomada de decisões, utilizando a abordagem da precaução, quando apropriado, para modificar os 
modelos atuais de produção e consumo e ganhar tempo para reduzir a incerteza a respeito da seleção de 
opções políticas; (d) Geração de conhecimentos, especialmente de conhecimentos autóctones e locais, e 
sua incorporação às capacidades de diversos ambientes e culturas para alcançar níveis sustentáveis de 
desenvolvimento, levando em consideração as relações nos planos nacional, regional e internacional” 
(BRASIL, 1992, p. 345-346). 
 
“Intensificar as pesquisas para integrar as ciências físicas, econômicas e sociais a fim de compreender 
melhor os impactos do comportamento econômico e social sobre o meio ambiente e da degradação do 
meio ambiente nas economias locais e na economia mundial e, em particular: (i) Desenvolver pesquisas 
sobre as atitudes e o comportamento humano como forças impulsoras essenciais para compreender as 
causas e consequências da mudança ambiental e da utilização dos recursos; (ii) promover pesquisas 
sobre as respostas humanas, econômicas e sociais à mudança mundial” (BRASIL, 1992, p. 349). 
 

 

 


