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RESUMO 

Título:  

Proposição de ações-chave para efetivar o Plano Logística Sustentável no âmbito do IFMT. 

 

Objetivo do trabalho:  

Propor ações-chave como ferramenta para auxiliar a efetivação do PLS no âmbito do IFMT. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema:  

A metodologia utilizada na presente pesquisa foi a pesquisa-ação e, portanto, classifica-se 

como sendo uma pesquisa qualitativa. Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória e 

descritiva. Para o diagnóstico da pesquisa foi utilizado como método para coleta de dados 

secundários a pesquisa documental, através dos Planos de Logística Sustentável, das atas de 

reuniões das comissões responsáveis pelo PLS e dos relatórios anuais dos campi. Realizou-

se, ainda, a coleta de dados primários através de entrevistas. De posse dos dados coletados, as 

informações foram tratadas e analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo. Para a 

solução do problema foram utilizou-se como base o framework de ações-chave proposto por 

Birney et al. (2010), amparado pelos estudos de Azapagic (2003) e Robert e Broman (2017). 

No plano de ação para implementação das ações-chave foi utilizada a ferramenta 5W2H. 

 

Resultados:  

A partir do diagnóstico foi possível verificar que a instituição carece de integração entre os 

campi e a reitoria para alinhamento das práticas sustentáveis. O PLS não está sendo 

desenvolvido por todos os campi e, entre aqueles que buscam desenvolvê-lo, existem 

dificuldades na elaboração, implementação e avaliação. Como solução para a situação 

apresentada pela instituição em relação ao PLS foi sugerido a adaptação framework de ações-

chave proposta por Birney et al. (2010). 

 

Implicações práticas:  

A proposição das ações-chave para a efetivação do PLS, além de auxiliar a instituição a 

cumprir a determinação legal imposta pelo decreto N° 7.746/2012, também poderá contribuir 

para o desenvolvimento de uma cultura organizacional voltada à sustentabilidade e, 

consequentemente, como instituição de ensino, formar egressos conscientes da importância 

do desempenho de suas ações profissionais e pessoais quanto às práticas sustentáveis.  

 

Originalidade e contribuições:  

A proposta apresentada pode ser considerada original, pois, embora existam estudos que 

analisam a situação do PLS nas Instituições de Ensino e que apontam dificuldades no seu 

desenvolvimento, não se encontrou na literatura trabalhos que propunham ações para que ele 

seja efetivado. O estudo encontra-se aderente ao programa, na Linha de Atuação Científico-

Tecnológica (LACT2) do Mestrado Profissional de Administração. Como contribuição o 

trabalho apresentou um panorama da atual situação dos Planos de Logística Sustentável no 

âmbito do IFMT, apontando as barreiras que implicam no seu desenvolvimento, trazendo à 

luz as possíveis ações a serem desenvolvidas para que se efetive o PLS na instituição. 

 

Produção Técnica/Tecnológica:  

O artefato se encaixa ao eixo 1, de acordo com os critérios do Qualis Técnico/Tecnológico e 

terá como Produto Técnico/Tecnológico o item 16: Processos de gestão. O modelo 

apresentado também traz médio teor inovativo, visto que será adaptado de um estudo 

preexistente, baseando-se nas peculiaridades da instituição e amparado por estudos 



 

consagrados de outros autores.  

 

Palavras-Chave:  

Gestão Sustentável; Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT); Plano de Logística 

Sustentável (PLS). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Title:  

Proposition of key actions to implement the Sustainable Logistics Plan within the scope of 

the IFMT 

 

Purpose:  

Propose key actions as a tool to assist the implementation of the PLS under the IFMT. 

 

Procedures/Methods for solving the problem:  

The methodology used in this research was action research, therefore, is classified as a 

qualitative research. As for the objectives, the research is exploratory and descriptive. For 

research diagnosis, documentary research was used as a method for collecting secondary 

data, through the Sustainable Logistics Plans, the minutes of meetings of the commissions 

responsible for the PLS and the annual reports of the campuses. Primary data were also 

collected through interviews. With the collected data in hand, the information was treated 

and analyzed using the content analysis technique. To solve the problem, the framework of 

key actions proposed by Birney et al. (2010) was used as a basis, supported by the studies of 

Azapagic (2003) and Robert and Broman (2017). In the action plan for the implementation of 

the key actions, the 5W2H tool was used. 
 

Results: 

From the diagnosis it was possible to verify that the institution lacks integration between the 

campuses and the rectory to align sustainable practices. PLS is not being developed by all 

campuses and, among those who seek to develop it, there are difficulties in the design, 

implementation and evaluation. As a solution to the situation presented by the institution in 

relation to PLS, the adaptation of the framework of key actions proposed by Birney et al. 

(2010). 
 

Practical Implications:  

The proposition of key actions for the realization of the PLS, in addition to helping the 

institution to comply with the legal determination imposed by Decree No. 7.746 / 2012, may 

also contribute to the development of an organizational culture focused on sustainability and, 

consequently, as an institution teaching, to form graduates aware of the importance of 

performing their professional and personal actions regarding sustainable practices. 
 

Originality and Contributions:  

The proposal presented can be considered original, because, although there are studies that 

analyze the situation of PLS in Educational Institutions and that point out difficulties in its 

development, there were no studies in the literature that proposed actions for it to be carried 

out. The study is adherent to the program, in the Scientific-Technological Action Line 

(LACT2) of the Professional Master of Administration. As a contribution, the work 

presented an overview of the current situation of the Sustainable Logistics Plans within the 

scope of the IFMT, pointing out the barriers that imply in their development, highlighting the 

possible actions to be developed so that the PLS can be carried out in the institution. 
 

Technical/Technological Production:  

The artifact fits into axis 1, according to the criteria of the Technical / Technological Qualis 

and will have item 16: Management Processes as the Technical / Technological Product. The 

model presented also has a medium innovative content, since it will be adapted from a pre-



 

existing study, based on the peculiarities of the institution and supported by established 

studies by other authors. 

 

Keywords:  

Sustainable Management; Federal Institute of Mato Grosso (IFMT); Sustainable Logistics 

Plan (PLS). 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

A preocupação com as ações do homem no meio ambiente intensificou-se no século 

XX entre especialistas e governos, com proporções mundiais. A Organização das Nações 

Unidas (ONU) tem tido papel importante nessa discussão, realizando nos últimos quase 50 

anos quatro conferências relacionadas ao tema (MELO; SALLES; BELLEN, 2012).  

A primeira grande conferência-marco na área foi a Conferência de Estocolmo, 

de 1972. Após vinte anos, ocorreu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio 92). Em 2002, ocorreu em Joanesburgo, na 

África do Sul, a Rio+10. E em 2012, o Rio de Janeiro novamente sediou a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20 (MELO, 2013).  

A mais recente ação das Nações Unidas voltada à sustentabilidade é uma consequência 

da Cúpula de 2012, mas que foi concretizada em setembro de 2015, em Nova York, na sede 

da ONU. Nesse encontro, todos os países da ONU definiram os novos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) como parte de uma nova agenda. Com prazo para 2030, 

mas com o trabalho começando imediatamente. Essa agenda é conhecida como a Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012).  

O Brasil, como país membro da ONU desde 1945, sendo um dos 51 países fundadores, 

esteve presente em todos esses encontros e, dessa forma, tem editado leis e decretos voltados 

à preservação do meio ambiente para que o país cumpra os compromissos firmados. A título 

de exemplo cita-se a Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 que instituiu a Política 

Nacional do Meio Ambiente e a Lei Federal n° 12.305/10 que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (POTT; ESTRELA, 2017). 

 Além da legislação ambiental, o governo brasileiro tem desenvolvido outras ações 

para tratar das questões ambientais com foco em suas próprias atividades, como é o caso da 

Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), que é um programa de adesão voluntária 

para os órgãos públicos, que busca inserir novos padrões de produção e consumo sustentáveis 

para o governo. A A3P trabalha em cinco eixos temáticos, sendo eles, uso racional dos 

recursos naturais e bens públicos; gestão adequada dos resíduos gerados; qualidade de vida no 

ambiente de trabalho; sensibilização e capacitação dos servidores; licitações sustentáveis 

(MMA, 2009). 

Assim como a A3P, que busca estabelecer práticas sustentáveis na administração 

pública, porém de caráter obrigatório, no final de 2012 foi publicado o Decreto nº 7.746, que 
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estabelece aos órgãos públicos federais brasileiros a elaboração e implementação dos Planos 

de Logística Sustentável (PLS) (COUTO; RIBEIRO, 2016).  

O PLS, regulamentado pela IN N° 10/2012, pode ser considerado uma ferramenta de 

planejamento e gestão, com objetivos e responsabilidades definidos que busca induzir os 

órgãos e entidades públicas a estabelecerem práticas de sustentabilidade e racionalização de 

gastos nas atividades desenvolvidas (LUIZ, 2014). 

1.2 Problema da Pesquisa 

Por se tratar de uma autarquia federal, o Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT), 

criado em 2008, através da Lei nº 11.892, também deve observar o que determina o Decreto 

n° 7.746/2012 e utilizar PLS para estabelecer práticas sustentáveis em seus campi.  

No entanto, em um levantamento preliminar realizado no site dos campi, verificou-se 

que o PLS não está sendo utilizado por todos e, dentre aqueles que utilizam, há dificuldades 

para atender todos os requisitos estabelecidos na IN N° 10/2012, que regulamenta o decreto. 

Ao buscar por estudos similares que discutem o desenvolvimento de práticas 

sustentáveis em Instituições de Ensino (IE), por meio de levantamento às bases de dados 

científicos das páginas Google Scholar, Scielo, Spell e Redalyc, utilizando-se a seguinte 

keyword “plano de logística sustentável” ou (or) “gestão sustentável” ou (or) “gestão 

ambiental” ou (or) sustentabilidade, seguidas do filtro com o termo “Instituições de Ensino”, 

foi possível identificar, a partir dos trabalhos encontrados, as principais barreiras para a 

efetivação dessas práticas nas IEs. 

Com base nos estudos apresentados, partiu-se do pressuposto de que as dificuldades 

presentes nessas instituições também poderiam estar presentes no IFMT e, consequentemente, 

estariam inviabilizando efetivação do PLS na instituição. Nesse sentido, acredita-se que a 

partir da investigação das principais barreiras para a efetivação do PLS no IFMT, será 

possível propor ações que auxiliem a superação dessas barreiras. 

Diante do contexto narrado, surge o seguinte questionamento: Como o IFMT deve 

proceder para efetivar o Plano de Logística Sustentável no âmbito institucional?  

1.3 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é propor ações-chave como ferramenta para auxiliar a 

efetivação do PLS no âmbito do IFMT. 

1.3.1 Objetivos Específicos  
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Para que o objetivo geral fosse atingido, foi necessário delinear os seguintes objetivos 

específicos: 

 Realizar levantamento na literatura das principais causas que formam barreiras às 

práticas sustentáveis nas Instituições de Ensino brasileiras. 

 Analisar como tem se dado a implementação do PLS no âmbito do IFMT 

 Investigar a exequibilidade do Plano de Logística Sustentável nos campi do IFMT. 

 Identificar e mapear as ações de sucesso e as dificuldades relacionadas às práticas de 

sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços nos campi do 

IFMT. 

1.4 Delimitação e Escopo 

O escopo do presente trabalho foi o Plano de Logística Sustentável dos campi do 

IFMT, analisando como como tem se dado a implementação do PLS no âmbito do IFMT, 

investigando a exequibilidade do PLS nos campi do IFMT, bem como identificando e 

mapeando as ações de sucesso e as dificuldades relacionadas às práticas de sustentabilidade e 

de racionalização do uso de materiais e serviços nos campi do IFMT, para posteriormente 

serem propostas ações para sua efetivação na instituição. 

O trabalho ficou limitado aos campi que possuíam PLS publicado no site e aos campi 

que possuíam comissão atuante, cujos presidentes aceitaram participar das entrevistas, 

totalizando 10 (dez) PLS analisados e 07 (sete) presidentes entrevistados. 

Realizou-se uma revisão sistemática da literatura, aonde foram identificadas as 

principais causas que formam barreiras às práticas sustentáveis nas Instituições de Ensino 

brasileiras. Com base nesse levantamento e no que determina a IN N° 10/2012 analisou-se a 

gestão estratégica voltada ao PLS no âmbito da instituição, as práticas sustentáveis 

desenvolvidas a partir do PLS e como a participação da comunidade pode contribuir para o 

sucesso das práticas propostas no PLS. 

1.5 Justificativa 

Em consulta ao portal do banco de dados do repositório de teses e dissertações da 

CAPES, verificou-se que há poucos trabalhos que tratam das barreiras que impedem a 

efetivação do Plano de Logística Sustentável no âmbito das instituições de ensino e de ações 

que o auxiliem torná-lo efetivo. A carência de pesquisas que abordam o referido tema torna o 
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trabalho relevante como contribuição científica, dada a importância das Instituições de Ensino 

(IE) frente à reversão da problemática socioambiental (VAZ et al., 2010). 

Em levantamento feito nas bases de dados Google Scholar, Spell, Scielo e Redalyc, 

com o uso das key-words “plano de logística sustentável” com adição do termo “instituições 

de ensino”, os resultados também convergem para o apontamento feito no parágrafo anterior: 

poucas pesquisas, a maioria com ênfase apenas no diagnóstico do PLS ou algumas de suas 

partes ou, ainda, sobre proposta de indicadores para sua avaliação.  

Não foram encontrados trabalhos sugerindo estratégias para efetivação do Plano, uma 

vez que os trabalhos que realizaram o diagnóstico do PLS nas IE, geralmente, apontam baixo 

índice de aplicação dos mesmos. Nesse sentido, a realização de um diagnóstico para 

compreender o desenvolvimento do PLS nos campi do IFMT e a proposição de ações para sua 

efetivação no âmbito da instituição pode ser considerada inovadora, pois estuda um objeto 

inexplorado em outros trabalhos.   

Ressalva-se que a pesquisa se delimitou apenas à análise dos campi, excluindo-se a 

Reitoria. A escolha se deu devido à complexidade e estrutura dos campi em relação à Reitoria. 

Os campi são organizações, por natureza, complexas que se assemelham nos aspectos físicos 

a cidades e nos aspectos administrativos e organizacionais a empresas (ESTEVES; 

FALCOSKI, 2012). A presença de alunos, principalmente naqueles que possuem alunos 

alojamentos, faz com que os campi sejam comparados com pequenos núcleos urbanos ao 

conter em sua estrutura bares, restaurantes, alojamentos, centros de conveniência, entre outras 

facilidades (TAUCHEN; BRANDLI, 2006) 

 Nesse sentido, entende-se que as atividades desenvolvidas em relação às práticas 

sustentáveis nos campi e na Reitoria seriam diferentes e, consequentemente, não obter-se-ia 

resultados que pudessem ser comuns a ambas.  

Portanto, pode-se afirmar que a importância deste estudo se concentra na perspectiva 

de contribuir com informações para subsidiar a adequação do PLS aos campi do Instituto 

Federal de Mato Grosso e, também, para a ampliação da prática de ações sustentáveis nos 

mesmos. 

Destaca-se ainda que, ao efetivar o PLS, a instituição também terá atendido os 

critérios da Agenda Ambiental da Administração Pública, pois os critérios da A3P abrangem 

os temas mínimos exigidos na elaboração do PLS. Isso propiciará à instituição, caso deseje, 

participar do Prêmio A3P, além de receber o Certificado de Adesão, que tem valor simbólico 

representativo da formalização da A3P e caráter de relevância que gera notoriedade ao ato 

(MMA, s/d).  
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Por fim, o artefato gerado a partir da realização do presente trabalho poderá, ainda, 

auxiliar a instituição a atender o previsto no item 5.0 do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 2019-2023, que trata das políticas institucionais voltadas ao 

desenvolvimento econômico e à responsabilidade social. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção foram abordados temas sobre as ações governamentais voltadas para o 

tema sustentabilidade, sustentabilidade nas instituições de ensino e ações independentes que 

buscam a promoção do desenvolvimento sustentável nas organizações. 

2.1 Ações do Estado com vistas à Sustentabilidade 

A preocupação com as consequências das ações do homem sobre o meio ambiente em 

nível global é relativamente recente. Ainda na década de 1960, acreditava-se que a poluição 

ambiental era um preço a ser pago pelo desenvolvimento econômico e, consequentemente, 

pela riqueza material, havendo dessa forma uma suposta troca entre o fator econômico e o 

fator ambiental (OLIVEIRA, 2012).  

No entanto, em função de uma série de desastres e desequilíbrios ambientais 

ocorridos, como as chuvas ácidas, a poluição do Mar Báltico, a acumulação de metais pesados 

e de pesticidas que impregnavam peixes e aves fez com que surgissem preocupações 

ambientais e protestos em prol do meio ambiente (PASSOS, 2009).  

Diante dos apelos sociais, a Organização das Nações Unidas (ONU) buscou 

institucionalizar um movimento relacionado com as causas e os efeitos da poluição sobre o 

meio ambiente, e elevou a preocupação aos povos de todos os países (SILVA, 1993), sendo 

realizadas nos últimos quase 50 anos quatro Conferências Globais relacionadas ao tema 

(MELO; SALLES; BELLEN, 2012). 

Concretizar os anseios das discussões sustentáveis na prática tem sido o grande 

desafio. Para que os esforços em prol do desenvolvimento sustentável sejam colocados em 

prática, o Estado tem papel crucial ao atuar como indutor de transformações econômicas, 

sociais, culturais e de comportamento, que podem multiplicar efeitos benéficos sobre a 

conservação e proteção do meio ambiente. A atuação do Estado é possível por meio da 

criação de políticas públicas de cunho ambiental, de leis ambientais, e ao conferir um viés 

ambiental em leis das mais diversas áreas (COSTA et al., 2016). 

O Brasil como país membro da ONU, desde 1945 e sendo um dos 51 países 

fundadores, esteve presente em todas as conferências sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento e, dessa forma, tem editado leis e decretos para que o país cumpra os 

compromissos firmados (POTT; ESTRELA, 2017). A exemplo, cita-se a Constituição 

Federal, ao prever em seu art. 170, o princípio da ordem econômica fundamentando a defesa 

do meio ambiente e no art. 225, ao estabelecer que todos têm direito ao meio ambiente 
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equilibrado ecologicamente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

Além da Constituição Federal, existem diversas outras leis que buscam a preservação 

ambiental. Foram organizadas, no Quadro 1, as principais conferências realizadas pela ONU 

voltadas à preservação do meio ambiente e à promoção do desenvolvimento sustentável e as 

principais legislações ambientais brasileiras que coadunam em manter um meio ambiente 

propício também às futuras gerações. 

 

Quadro 1 - Conferências da ONU e Legislação Brasileira 
Conferência Ano Legislação brasileira Teor das Legislações 

Conferência das 

Nações Unidas 

sobre Meio 

Ambiente 

Humano, em 

Estocolmo. 

1972 Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981.  
Política Nacional do Meio Ambiente. 

Lei nº 7.797, de 10 de julho de 

1989. 

Criação do Fundo Nacional de Meio 

Ambiente. 

Decreto nº 99.274, de 6 de 

junho de 1990. 
Criação de Estações Ecológicas e Áreas de 

Proteção Ambiental. 

Conferência das 

Nações Unidas 

sobre o Meio 

Ambiente e o 

Desenvolvi-

mento - Rio 92, 

no Rio de 

Janeiro. 

1992 

Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 

1997. 

Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998. 

Sanções penais e administrativas lesivas ao 

meio ambiente. 

Lei 9.795, de 27 de abril de 

1999. 
Política Nacional de Educação Ambiental. 

Decreto nº 3.179, de 21 de 

setembro de 1999. 

Especificação das sanções aplicáveis às 

condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente. 

Lei n° 9.984, de 17 de julho de 

2000. 
Criação da Agência Nacional de Água. 

Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000. 

Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza. 

Medida Provisória nº 2.186-16, 

de 23 de agosto de 2001. 
Acesso ao patrimônio genético 

Decreto nº 3.945, de 28 de 

setembro de 2001. 

Define a composição do Conselho de Gestão 

do Patrimônio Genético e estabelece as 

normas para o seu funcionamento. 

Conferência 

Mundial do 

Desenvolvi-

mento 

Sustentável – 

Rio+10, em 

Joanesburgo. 

. 

2002 

Decreto nº 4.297, de 10 de julho 
de 2002.  

Estabelece critérios para o Zoneamento 
Ecológico- Econômico do Brasil. 

Decreto nº 4.281, de 25 de 

junho de 2002.  

Regulamenta a Política Nacional de Educação 

Ambiental. 

Decreto nº 4.340, de 22 de 

agosto de 2002.  

Regulamenta o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza. 

Decreto nº 4.613, de 11 de 

março de 2003. 

Regulamenta o Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos. 

Decreto nº 5.459, de 7 de junho 

de 2005.  

Regulamenta as sanções aplicáveis às 

condutas e atividades lesivas ao patrimônio 

genético ou ao conhecimento tradicional 

associado. 

Lei nº 11.105, de 24 de março 

de 2005.  

Política Nacional de Biossegurança, normas 

de segurança e mecanismos de fiscalização 

que envolva organismos geneticamente 

modificados. 
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Decreto nº 5.591, de 22 de 

novembro de 2005.  

Estabelece normas de segurança e 

mecanismos de fiscalização de organismos 

geneticamente modificados. 

Lei nº 11.284, de 2 de março de 

2006.  

Trata da Gestão de Florestas Públicas para a 

produção Sustentável, Institui, na estrutura do 

Ministério do Meio Ambiente, o Serviço 

Florestal Brasileiro-SFB; cria o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Florestal. 

Decreto nº 5.975, de 30 de 

novembro de 2006.  

Regulamenta práticas de manejo, exploração e 

utilização florestal, entre outras atividades 

correlacionadas. 

Decreto nº 6.040, de 7 de 

fevereiro de 2007. 

Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável de Povos e Comunidades 

Nacionais. 

Decreto nº 6.063, de 20 de 
março de 2007.  

Regulamenta a gestão de florestas públicas 
para a produção sustentável. 

Lei 12.187 de 29 de dezembro 

de 2009. 
Política Nacional sobre Mudança do Clima. 

Lei 12.305 de 02 de agosto de 

2010. 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Conferência das 

Nações Unidas 

sobre 

Desenvolviment

o Sustentável - 

Rio+20, no Rio 

de Janeiro. 

2012 

Lei n° 12.651, de 25 de maio de 

2012.  
Trata da proteção da vegetação nativa. 

Lei nº 12.805, de 29 de abril 

de 2013. 

Política Nacional de Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta. 

Lei nº 12.854, de 26 de agosto 

de 2013. 

Trata do incentivo à ações que promovam a 

recuperação florestal e a implantação de 

sistemas agro florestais. 

Decreto nº 8.235, de 5 de maio 

de 2014. 

Normas gerais complementares aos Programas 

de Regularização Ambiental dos Estados e do 

Distrito Federal e institui Programa Mais 

Ambiente Brasil. 

Lei nº 13.123, de 20 de maio de 

2015. 

Trata da diversidade biológica, patrimônio 

genético e assuntos afins. 

Lei nº 13.186, de 11 de 
novembro de 2015. 

Política de Educação para o Consumo 
Sustentável. 

Fonte: Elaboração própria. 

Embora o Brasil tenha uma ampla legislação ambiental, em muitos setores públicos e 

privados, os princípios de proteção ambiental e de desenvolvimento sustentável ainda são 

considerados uma restrição para o crescimento econômico. Isso faz com que seja imposto 

limite a capacidade pública para deter e reverter a contaminação do meio ambiente e a 

crescente degradação de ecossistemas críticos para a própria manutenção da atividade 

econômica (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012). 

2.1.1 Sustentabilidade na Administração Pública 

A legislação ambiental não é o único meio que se tem buscado para alcançar o 

desenvolvimento sustentável. Os governos e legisladores têm conferido um viés ambiental em 

leis das mais diversas áreas que englobam não somente a sociedade civil, mas também a 

administração pública que, como expressiva consumidora de bens e serviços, cumpridora 

responsável das políticas públicas e com o poder de compra que possui por meio das 
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licitações, pode influenciar e até definir mercados que favoreçam o desenvolvimento 

sustentável (BIDERMAN et al., 2008). 

A administração pública vem tratando, nos últimos anos, a gestão socioambiental 

como um fator essencial, tanto em relação aos seus efeitos causados ao meio ambiente em 

decorrência de suas ações, quanto para atender as legislações instituídas que visam à 

sustentabilidade (LUIZ, 2014).  

O aumento de esforços para a criação e implementação de políticas públicas, que 

enfatizam a gestão de suas organizações com critérios de sustentabilidade e ações 

ambientalmente corretas (SOUSA, 2016) podem ser percebidos não somente através da 

legislação, mas por programas que buscam estimular a produção e o consumo sustentável, 

como é o caso da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), desenvolvido pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) (LUIZ; PFITSCHER; ROSA, 2015).  

A A3P é um programa de adesão voluntária para os órgãos públicos iniciada em 1999 

pelo Ministério do Meio Ambiente, que busca inserir novos padrões de produção e consumo 

sustentáveis para o governo (ARAÚJO; FREITAS; ROCHA, 2017). Estruturada em cinco 

eixos temáticos prioritários, as diretrizes da A3P se fundamentam nas recomendações do 

Capítulo IV da Agenda 21, no Princípio 8 da Declaração do Rio/92 e na Declaração de 

Joanesburgo (MMA, 2009). O Quadro 2 apresenta os cinco eixos e detalha as ações que 

devem ser levadas em consideração em cada eixo. 

Quadro 2 - Ações relacionadas aos eixos da A3P 
EIXO AÇÕES 

Uso racional dos recursos 

naturais e bens públicos 

Uso racional de energia, água e madeira além do consumo de papel, copos 

plásticos e outros materiais de expediente. 

Gestão adequada dos 

resíduos gerados 
Adoção da política dos 5R´s: Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recusar. 

Qualidade de vida no 

ambiente de trabalho 

Facilitar e satisfazer as necessidades do trabalhador ao desenvolver suas 

atividades na organização através de ações para o desenvolvimento pessoal e 

profissional 

Sensibilização e 

capacitação dos servidores 

Criar e consolidar a consciência cidadã da responsabilidade socioambiental nos 

servidores 

Licitações sustentáveis Promover a responsabilidade socioambiental das suas compras. 

Fonte: Elaborado a partir da Cartilha A3P. 

Apesar de não existir na Administração Pública uma certificação específica 

relacionada à sustentabilidade, a A3P oferece ao órgão que a aderiu um processo de concessão 

do Certificado de Adesão à A3P, o qual tem valor simbólico representativo da formalização 

da A3P e caráter de relevância que gera visibilidade ao ato (MMA, s/d). 

A A3P conta também com o “Prêmio A3P: Melhores Práticas de Sustentabilidade”, 

que é realizado bienalmente e visa reconhecer o mérito de iniciativas dos órgãos e entidades 
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do setor público que contribuem para a sustentabilidade ambiental das atividades públicas. A 

premiação é realizada desde o ano de 2009 e está em sua 8ª edição em 2020 (MMA, s/d). 

Além da A3P que é uma iniciativa voluntária proposta aos órgãos públicos, há outras 

ações de caráter legal, como é o caso do Decreto n° 5.940/2006, que institui a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal 

direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos 

catadores de materiais recicláveis (BRASIL, 2006). 

 Merecem destaque duas ações que foram editadas em 2010, normativa e legal, 

respectivamente, inerentes ao desenvolvimento sustentável no âmbito da Administração 

Pública. A Instrução Normativa N° 01 inseriu critérios ambientais nas licitações públicas 

brasileiras e a Lei nº 12.349 que alterou a Lei 8.666/93, que institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública, passando a vigorar em seu art. 3° a garantia da promoção 

do desenvolvimento nacional sustentável em suas licitações (TEIXEIRA; AZEVEDO, 2013).  

A utilização de critérios e normas para licitações sustentáveis surgem como uma 

solução para integrar questões ambientais e sociais em todos os estágios do processo de 

compra e contratação dos agentes públicos e tem como objetivo reduzir impactos à saúde 

humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos (BIDERMAN et al., 2008).  

Diante do seu poder de compra, que chega a movimentar recursos em torno de 15% do 

Produto Interno Bruto (PIB) do país (BRASIL, 2014), a administração pública pode dar sinal 

ao mercado a favor da sustentabilidade, passando a escolher bens e serviços, e aliando, aos 

critérios atuais, quesitos socioambientais (OLIVEIRA; SANTOS, 2015).  

Ter a gestão de compras e suprimentos voltada à sustentabilidade é também promover 

o desenvolvimento nacional sustentável, uma vez que fará com que as empresas se adaptem 

para atender esse mercado (BIAGE; CALADO, 2015). Além de incentivar a inovação e, 

consequentemente, estimular a competição da indústria, garantindo aos produtores 

recompensas pelo melhor desempenho ambiental de seus produtos, por meio da demanda do 

mercado ou de incentivos concretos (BIDERMAN et al., 2008).  

Por ser um novo paradigma no setor público e envolver um tema de alta 

complexidade, as dúvidas e imprecisões são recorrentes nas Compras Públicas Sustentáveis 

(OLIVEIRA; SANTOS, 2015). Os mesmos autores sugerem que as compras públicas 

sustentáveis carecem de um grande esforço em pesquisas e no desenvolvimento de 

tecnologias que garantam clareza de critérios, avaliação sistemática de seus resultados e 

impactos, transparência e controle público dos processos. 



24 

Resultados da pesquisa de Couto e Ribeiro (2016) apontam que a maioria dos gestores 

públicos não identifica como necessária a integração das compras públicas sustentáveis a 

outras políticas públicas de cunho não ambiental, o que contraria ao disposto na legislação, 

onde é tida como um dos eixos das políticas voltadas para a sustentabilidade na administração 

pública, com atuação integrada. Fazendo com que as compras públicas sustentáveis sejam 

“compreendidas como uma política ambiental stricto sensu, ou seja, que considera apenas 

aspectos de natureza ambiental em sua formulação” (COUTO; RIBEIRO, 2016, p. 340).  

Buscando disseminar uma cultura de integração das políticas públicas e dar suporte 

aos gestores para desenvolver estratégias sustentáveis, não só nas compras públicas, mas nos 

órgãos públicos como um todo, o Governo Federal editou em 2012 o Decreto n° 7.746, que 

regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e estabelece o Plano de 

Logística Sustentável (PLS) no âmbito federal (LUIZ, 2014).  

O PLS é uma consequência dos debates da Rio+20, onde foram reavaliados os 

compromissos firmados pela comunidade internacional na Rio 92, envolvendo temas 

relacionados aos desafios ambientais, sociais e econômicos (PEREIRA; BARBOSA, 2018).  

2.1.1.1 Plano de Logística Sustentável 

A logística sustentável é definida como “processo de coordenação do fluxo de 

materiais, de serviços e de informações, do fornecimento ao desfazimento, que considera a 

proteção ambiental, a justiça social e o desenvolvimento econômico equilibrado” (BRASIL, 

2012a), sendo o PLS uma ferramenta que permite ao órgão ou entidade estabelecer práticas de 

logística sustentável (LUIZ, 2014).  

O Decreto n° 7.746/2012 abrange a administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional e empresas estatais (BRASIL, 2012b). Para regulamentar o decreto que instituiu o 

PLS, foi publicada a Instrução Normativa Nº 10/2012 que dispõe sobre as regras para a 

elaboração do plano. No quadro 3, as regras são apresentadas de forma sistematizada. 

Quadro 3 - Regras para a elaboração do PLS 
PLS Descrição da Composição 

Conteúdo 

Mínimo 

 (Art. 5°) 

1. Atualização do inventário de bens e materiais do órgão ou entidade e identificação de 

similares de menor impacto ambiental para substituição; 

2.  Práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços; 

3.  Responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e 

4.  Ações de divulgação, conscientização e capacitação. 

Temas 

Mínimos a 

Serem 

Abrangidos 

1. Material de consumo (no mínimo papel para impressão, copos descartáveis e cartuchos para 

impressão); 

2. Energia elétrica; 

3. Água e esgoto; 
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(Art. 8°) 4. Coleta seletiva; 

5. Qualidade de vida no ambiente de trabalho; 

6. Compras e contratações sustentáveis (pelo menos, obras, equipamentos, serviços de 

vigilância, de limpeza, de telefonia, de processamento de dados, de apoio administrativo e de 

manutenção predial);  

7. Deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, com foco na redução 

de gastos e de emissões de substâncias poluentes. 

Tópicos 

para os 

Planos de 

Ação 

 (Art. 9°) 

1. Objetivo do Plano de Ação; 

2. Detalhamento de implementação das ações; 

3. Unidades e áreas envolvidas pela implementação de cada ação e respectivos responsáveis; 

4. Metas a serem alcançadas para cada ação; 

5. Cronograma de implantação das ações; 
6. Previsão de recursos financeiros, humanos, instrumentais, entre outros, necessários para a 

implementação das ações. 

Indicadores 

(Art. 9°, 

§2°) 

Devem conter: 

1. Nome; 

2. Fórmula de cálculo; 

3. Fonte de dado; 

4. Metodologia de apuração; 

5. Periodicidade de apuração. 

Fonte: LUIZ (2014, p. 49), com base na IN SLTI/MP Nº 10 (BRASIL, 2012). 

A IN N° 10/2012 propõe, ainda, que sejam observadas na elaboração do PLS 

iniciativas como, Programa de Eficiência do Gasto Público – PEG, Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica – Procel, Agenda Ambiental na Administração Pública - 

A3P, Coleta Seletiva Solidária, Projeto Esplanada Sustentável – PES e Contratações Públicas 

Sustentáveis – CPS (BRASIL, 2012a).  

Em comparação aos demais programas recomendados, a A3P se destaca por sua 

amplitude, pois abrange todos os temas mínimos exigidos na elaboração do PLS, conforme 

ilustrado no quadro 4: 

 

Quadro 4 - Integração PLS e A3P 
PLS:  

Temas Mínimos a Serem Abrangidos 

A3P:  

Eixos Temáticos 
Material de consumo  

Uso racional dos recursos naturais e bens públicos 
Energia elétrica 

Deslocamento de pessoal 
Água e esgoto 
Coleta seletiva Gestão adequada dos resíduos gerados 
Qualidade de vida no ambiente de trabalho Qualidade de vida no ambiente de trabalho 

 Sensibilização e capacitação dos servidores 
Compras e contratações sustentáveis  Licitações sustentáveis 

Fonte: Elaboração própria, com base na IN 10/2012 e em MMA (BRASIL, 2009). 

 

Como pode ser observado, ao atender aos temas mínimos propostos pela IN N° 

10/2012 para compor o PLS, a instituição, concomitantemente, estará atendendo aos eixos 

temáticos propostos pela Agenda Ambiental da Administração Pública. 
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Conforme determina o art. 14 da IN N° 10/2012, o desenvolvimento do Plano de 

Logística Sustentável deve manter um processo cíclico, aonde ao final de cada ano elabora-se 

um relatório de acompanhamento, a fim de verificar o seu desempenho. Esse relatório deve 

conter um resumo dos resultados alcançados e identificação do que deverá ser feito ou 

modificado para o próximo ano (BRASIL, 2012a).  

A ICLEI (International Council for Local Environmental Iniciatives), uma associação 

internacional de governos locais, que possui organizações nacionais para discutir, orientar e 

prestar consultorias sobre o desenvolvimento sustentável, sugere para a realização e 

implementação do PLS um fluxograma, contendo as seguintes etapas, preparação, 

diagnóstico, elaboração, implementação, monitoramento e avaliação (ICLEI, 2013).  

Na figura 1 é apresentado um mapeamento da IN N° 10/2012, seguindo o 

fluxograma sugerido pela ICLEI (2013). Nesse fluxograma é possível entender as atividades 

que devem ser realizadas em cada etapa, bem como o início e término de cada ciclo. 
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Figura 1 - Mapeamento dos passos para acompanhamento da gestão do PLS 

 
Fonte: Elaboração própria, com base na ICLEI (2013) e da IN N°10 (BRASIL, 2012a). 
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2.2 Sustentabilidade em Instituições de Ensino 

As Instituições de Ensino (IE) têm um papel importante no desenvolvimento 

sustentável, a sua atuação deve ultrapassar o limite da preocupação em ensinar e formar 

alunos, mas também ter responsabilidade social de capacitar pessoas conscientes da 

necessidade de garantir a sustentabilidade às gerações futuras (VAZ et al., 2010).  

Segundo a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) 

(2010), as instituições de ensino superior (IES) são os principais impulsionadores do 

crescimento econômico e social através da criação de conhecimento (pesquisa), transferência 

conhecimento (ensino) e desenvolvimento comunitário (atividades de extensão). 

A partir da década de noventa as pressões sociais com relação direta sobre a 

preservação ambiental e a justiça social ganharam destaque no cenário mundial. Na busca de 

soluções relacionadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, desenvolveu-se 

políticas ambientais de âmbito global envolvendo as instituições de ensino superior 

(TAUCHEN; BRANDLI, 2006).  

Diversas iniciativas foram tomadas, dentre elas, destacam-se as declarações de 

sustentabilidade no ensino superior, que servem como um conjunto de princípios orientadores 

e que fazem parte das políticas que auxiliam as instituições de ensino superior a incorporar o 

conceito de sustentabilidade em suas várias dimensões institucionais (SYLVESTRE; 

MCNEIL; WRIGHT, 2013). A figura 2 apresenta um panorama histórico dessas declarações a 

partir da década de 1990.  

 

Figura 2 - Panorama histórico de declarações relacionadas à sustentabilidade nas IES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Declaração de Talloires, redigida em uma conferência internacional em Talloires, 
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necessidade de tratar da sustentabilidade nas estruturas dos campi e nos currículos do ensino 

superior (ROHRICH; TAKAHASHI, 2019). 

A declaração de Halifax é consequência de um encontro que reuniu representantes das 

universidades vinculadas à ONU e da associação das universidades e das faculdades do 

Canadá com representantes das universidades de várias partes do mundo (TAUCHEN; 

BRANDLI, 2006). Na Declaração de Halifax foram abordadas questões ligadas ao currículo, 

às operações e divulgações das práticas sustentáveis nas IES (LIDSTONE; WRIGHT; 

SHERREN, 2014).  

A Declaração de Swansea foi assinada em Swansea, País de Gales, em agosto de 1993, 

quando mais de 400 universidades em 47 países diferentes se reuniram. A reunião de Swansea 

foi inspirada nos exemplos de Talloires e Halifax (ROHRICH; TAKAHASHI, 2019). Dentre 

as ações desencadeadas na referida declaração, destaca-se realçar a capacidade da 

universidade em ensinar e praticar princípios sustentáveis aumentando o interesse geral e 

incentivar a universidade a rever suas próprias operações e atividades para refletir melhores 

práticas sustentáveis (KRAEMER, 2004). 

Ainda em 1993, na Declaração de Kyoto, as IES emitiram um chamado a seus 650 

membros para que estabelecessem e disseminassem, entre outras ações, uma compreensão 

mais desobstruída do desenvolvimento sustentável; realçassem a capacidade das 

universidades de ensinar e empreender na pesquisa e na ação os princípios sustentáveis do 

desenvolvimento; e, sentissem-se incentivadas a rever suas próprias operações, para refletir 

quais as melhores práticas de desenvolvimento sustentável (SILVA et al., 2015) 

 Em outubro de 2001, uma conferência sobre "Educação Superior para a 

Sustentabilidade: Rumo à Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de 2002" foi 

realizada na Universidade de Lüneburg, Alemanha. A declaração se caracterizou por duas 

metas principais, a de criar uma proposta de ambiente de aprendizagem global no ensino 

superior voltado para o desenvolvimento sustentável e, de estabelecer um pacote de 

ferramentas para ações administrativas universitárias, incluindo estratégias para áreas 

especifica das atividades universitárias objetivando as melhores práticas de operações nos 

campi (WAAS et al., 2010). 

A Declaração de Barcelona foi lançada em outubro de 2004, com a afirmação de que a 

sustentabilidade deve ser integrada no ensino técnico e nas engenharias e teve seus enfoques 

voltados para sistemas multidisciplinares, sistemas orientados e críticos de pensamento e 

participativo para a educação holística dos engenheiros (GRINDSTED; HOLM, 2012). 
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A Declaração de Graz foi lançada em abril de 2005, em Graz, Áustria. Nela foi 

abordado o currículo, a pesquisa e a extensão e, destacada a necessidade da 

transdisciplinaridade, com a consequente colaboração universitária, e apontam-se medidas 

apropriadas para incorporar o princípio do desenvolvimento sustentável na criação do Espaço 

Europeu do Ensino Superior (GRINDSTED; HOLM, 2012). 

Por fim, a Declaração de Turim que ocorreu em maio de 2009, na Universidade de 

Turim, Itália, reconheceu o papel importante que a educação e a pesquisa possuem para 

informar, promover e implementar o desenvolvimento sustentável e responsável, de modo que 

a sustentabilidade não pode ser vista apenas por engajar ciências naturais, mas deve envolver 

também as ciências sociais e humanas (SYLVESTRE; MCNEIL; WRIGHT, 2013). 

Fica evidente, em praticamente todas as declarações, a importância de as instituições 

superiores de ensino promoverem o desenvolvimento sustentável de duas formas, através da 

questão educacional, como formadora de profissionais inquietos com as questões ambientais e 

através do exemplo prático de gestão das instituições preocupada com a sustentabilidade 

(TAUCHEN; BRANDILI, 2006). 

Assim, são propostos dois desafios para as IES, o primeiro deles voltado para a teoria 

e está relacionado à transmissão do conhecimento, formação de profissionais para dar 

respostas às questões nas várias esferas da vida em sociedade, conscientes de seus próprios 

impactos socioambientais. O segundo desafio está na atuação dos gestores na implantação de 

práticas de responsabilidade socioambiental, compreendendo as operações físicas e serviços 

oferecidos à comunidade interna e externa (OTERO, 2010; AGLIERI; AGLIERI; 

KRUGIANSKAS, 2009). 

Para atender ao desafio teórico existem, no Brasil, documentações prescritivas, normas 

e legislações que norteiam as ações sobre o ensino da sustentabilidade nas IES, a começar 

pela Constituição Federal (CF), de 1988, que determina no inciso VI, § 1º do artigo 225, a 

promoção Educação Ambiental, pelo poder público, em todos os níveis de ensino (BRASIL, 

1988).  

Outro instrumento legal voltado para o ensino da sustentabilidade é a Lei Nº 9.795, de 

27 de abril de 1999, que dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental e institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) como componente essencial e permanente 

da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo (BRASIL, 1999).  

Destaca-se, ainda, a Resolução Nº 02/2012/CNE, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, a qual tem como um de seus objetivos 
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estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da Educação Ambiental na formulação, 

execução e avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos das instituições de ensino, para 

que a concepção de Educação Ambiental como integrante do currículo não se restrinja a mera 

distribuição do tema pelos demais componentes (CNE, 2012). 

Além das questões curriculares é primordial que as IES, diante da sua importância no 

direcionamento da humanidade, coloque em prática aquilo que ensina, adotando em sua 

gestão e em seus espaços práticas sustentáveis para que se torne modelo para a sociedade 

onde estão inseridas (ZAGONEL, 2019; PEREIRA, 2017).  

Embora não exista uma normativa própria, as instituições de ensino já vêm buscando 

há algum tempo, por conta própria e de maneira voluntária, desenvolver práticas sustentáveis 

em seus campi, como por exemplo, através do desenvolvimento de sistemas de gestão 

socioambiental, criação de agenda 21 própria (BARBIERI; SILVA, 2011) e adesão a A3P 

(ARAÚO; FREITAS; ROCHA, 2017). 

Destaca-se, ainda, entre as iniciativas os Principles for Responsible Management 

Education (PRME), desenvolvidos pela ONU, que estão diretamente relacionados às 

instituições de ensino cujo foco seja a formação de profissionais na área de gestão e negócios, 

pois acredita-se que as atividades e decisões desses profissionais geram impactos que poderão 

prejudicar ou colaborar com a sustentabilidade (GODOY; BRUNSTEIN; FISCHER, 2013; 

BARBIERI; SILVA, 2011). 

O PRME foi oficialmente apresentado em outubro de 2006 pelo Pacto Global da ONU 

no Fórum Global "Negócios como Agente de Benefício Mundial" e tem por objetivo 

desenvolver uma plataforma para engajamento em princípios para uma educação executiva 

responsável (AGUIAR et al., 2016). Os seis princípios são apresentados no quadro 05. 

 

 

Quadro 5 - Princípios da PRME 
Princípios PRME 

Princípio 01: Propósito Desenvolveremos a capacidade dos alunos de serem futuros geradores de 

valor sustentável para os negócios e a sociedade em geral e trabalhar para 

uma economia global inclusiva e sustentável. 

Princípio 02: Valores Incorporaremos em nossas atividades acadêmicas, currículos e práticas 

organizacionais os valores da responsabilidade social global, conforme 

retratados em iniciativas internacionais, como o Pacto Global das Nações 

Unidas. 

Princípio 03: Método  Criaremos estruturas, materiais, processos e ambientes educacionais que 

permitam experiências eficazes de aprendizado para a liderança 

responsável. 

Princípio 04: Pesquisa  Vamos nos engajar em pesquisas conceituais e empíricas que avancem 

nossa compreensão sobre o papel, a dinâmica e o impacto das empresas na 

criação de valor social, ambiental e econômico sustentável. 
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Princípio 05: Parceria Interagiremos com os gerentes das empresas, a fim de ampliar nosso 

conhecimento de seus desafios no cumprimento de responsabilidades 

sociais e ambientais e explorar abordagens efetivamente conjuntas para 

enfrentar esses desafios. 

Princípio 06: Diálogo Facilitaremos e apoiaremos o diálogo e o debate entre educadores, 

estudantes, empresas, governo, consumidores, mídia, organizações da 

sociedade civil e outros grupos interessados e partes interessadas sobre 

questões críticas relacionadas à responsabilidade social e sustentabilidade 

global. 

Fonte: PRME-ONU, 2019. 

 

Os princípios do PRME são gerais e permitem que as instituições de ensino 

experimentem e inovem de acordo com seu contexto. O PRME não se trata de uma 

certificação em que as instituições devem seguir regras preestabelecidas que as deixam presas 

a práticas definidas que dirão o que deve ser feito, mas abertas para que possam ser adaptadas 

à realidade de cada instituição (RASCHE; ESCUDERO, 2010).  

Apesar da existência de iniciativas, as Instituições de Ensino ainda carecem de maior 

atenção quanto ao desenvolvimento de práticas sustentáveis (GAZZONI et al., 2018), devido 

à complexidade de sua estrutura (TAUCHEN; BRANDLI, 2006). 

Contudo, apesar dos desafios, estudos de Corrêa et al. (2015) apontam que o Brasil 

tem sido um forte aliado da ONU na busca do fortalecimento de estratégias e ações para a 

sustentabilidade e inclusão da educação ambiental nas diretrizes curriculares de cursos de 

nível superior entre outros (CORRÊA et al., 2015) 

2.3 Propostas paralelas às ações do Estado que visam à inserção da sustentabilidade nas 

organizações  

Além das iniciativas governamentais, existem estudos independentes que partem de 

grupos de pesquisa científicos e organizações não governamentais que, diante da 

complexidade de se alcançar o desenvolvimento sustentável, busca maneiras de promovê-lo 

nas organizações, tanto públicas como privadas. Nesse tópico serão abordadas três propostas 

independentes que visam à inserção da sustentabilidade nas organizações públicas e privadas 

e que servirão de base para o desenvolvimento do artefato tecnológico do trabalho, conforme 

apresentas a seguir. 

O Corporate Sustainability Management System (CSMS) foi modelado para ser 

compatível com os padrões do sistema de gestão (ISO, 2003), Gestão da Qualidade Total 

(TQM) (ISO, 2000) e Sistemas Técnicos de Gerenciamento do Meio Ambiente (SGA) (ISO, 

1996) e será apresentado com base em artigo publicado por Azapagic em 2003, no qual 

descreve em detalhes a ferramenta. 
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O modelo de gestão foi desenvolvido por Azapagic (2003) no formato de um 

framework e se mostra potencialmente aplicável à indústria e passível de ser adaptado a outras 

organizações. O CSMS proporciona à organização o passo a passo para a implementação de 

uma estratégia de sustentabilidade (MENDONZA; GALLEGO-SCHMID; AZAPAGIC, 

2019).   

O desenvolvimento do estudo parte do pressuposto de que para a organização ter 

sucesso ao desenvolver uma estratégica voltada à sustentabilidade não deve tratá-la como um 

complemento, mas de forma que ela seja incorporada à visão e estratégia do negócio, 

contribuindo para identificar e gerenciar negócios econômicos, ambientais e riscos mentais e 

sociais de forma integrada (AZAPAGIC, 2003).  

O CSMS é composto por cinco etapas, sendo elas: desenvolvimento de políticas; 

planejamento; implementação; comunicação; e revisão e ação corretiva, conforme figura 3. 

As cinco etapas são apresentadas a seguir de maneira resumida com base em artigo publicado 

por Azapagic (2003).  

o Política de desenvolvimento sustentável: é a primeira etapa para aplicar o 

CSMS. A política deve conter o conjunto dos valores do negócio da empresa e as declarações 

de princípios ou políticas sobre responsabilidades econômicas e ambientais, também deve 

indicar como a estratégia de sustentabilidade está alinhada com a estratégia do negócio. 

Contudo, antes da formulação da política é necessário serem estabelecidas as seguintes 

questões: demonstrar a liderança e compromisso com sustentabilidade; identificar as ameaças 

e oportunidades; identificar dos stakeholders; e identificar de questões de sustentabilidade. 

o Planejamento: inicia-se com o estabelecimento das linhas de base, ou seja, 

levando-se em consideração as ameaças identificadas na etapa anterior, desenvolve-se um 

conjunto de indicadores de sustentabilidade que permitem o monitoramento de desempenho 

futuro. Inclui-se, ainda, à etapa de planejamento a análise Swot para identificar os principais 

pontos fortes e fracos, bem como ameaças e oportunidades específicas da empresa 

relacionadas à sustentabilidade. Inclui-se, ainda, a essa etapa o estabelecimento de objetivos e 

metas; desenvolvimento de planos de ação; identificação de pessoal-chave e atribuição de 

responsabilidades; e identificação e alocação de recursos. 

o Implementação: consiste na identificação de prioridades, alinhando-as às 

prioridades da organização; identificação de projetos e ferramentas apropriados para ajudar os 

negócios a se tornarem mais sustentáveis; monitoramento e sistema de relatórios; 

disponibilidade de dados; e sensibilização, formação e motivação. Apesar da importância das 

ações citadas é fundamental nessa etapa envolver também a mudança da cultura corporativa e 
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das atitudes, através de um plano de longo prazo de até cinco, com planos detalhados de um 

ano. 

o Comunicação: Consiste no desenvolvimento de relatórios internos e externos 

que descrevem os objetivos de desenvolvimento sustentável da empresa e o seu desempenho 

em relação a eles. Os relatórios internos podem ter efeitos positivos em relação à cultura 

organizacional, quando demonstram o progresso da organização em relação às ações 

propostas, bem como os relatórios externos podem servir como uma ferramenta de marketing, 

associando a empresa a boa gestão ambiental e atividades sustentáveis, também ajudam a 

manter a transparência e responder a questões e pressões emergentes. 

o Revisão e ação corretiva: a última etapa evolve a revisão do progresso para 

analisar se os objetivos e metas estabelecidas na política de sustentabilidade foram cumpridos. 

Os períodos de revisão podem variar de três meses a um ano. Se a análise mostra que as metas 

não foram atingidas, os motivos devem ser claramente identificados e uma ação corretiva 

seguida para garantir que sejam alcançadas no próximo período de planejamento. Como 

alternativa, os objetivos devem ser revistos e estabelecer metas mais realistas. 

 

Figura 3 - Sistema de gerenciamento de sustentabilidade corporativa (CSMS) 

 

Fonte: Azapagic (2003), tradução nossa. 
 

 

Uma segunda proposta apresentada é oriunda de um grupo de pesquisadores que 

fazem parte do Forum for the Future, uma organização sem fins lucrativos, que trabalha há 
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mais de 24 anos em parceria com empresas, governos e sociedade civil para acelerar a 

mudança para um futuro sustentável. O trabalho foi desenvolvido a partir de estudos 

observando as organizações do setor público em todo o mundo que lideram a sustentabilidade, 

no qual identificaram nove ações-chave para órgãos públicos que visam disseminar o 

pensamento sustentável (BIRNEY et al., 2010). 

As ações-chave são organizadas através de um framework, conforme ilustrado na 

figura 4, que envolve uma abordagem integradora, com política, estratégia e recursos, onde 

todas as partes interessadas encontram-se alinhadas para alcançar a sustentabilidade 

(BIRNEY et al., 2010). 

 

Figura 4 - Um modelo de nove etapas para liderança do desenvolvimento sustentável no 

setor público 

.  

Fonte: Birney et al. (2010), tradução nossa. 

 

Segundo orientação dos autores, as ações-chave devem começar no centro e 

permearem para fora. O quadro 6 detalha cada uma das ações.  

 

Quadro 6 - Detalhamento das ações-chave 
Ação Detalhamento da ação 

Definir sustentabilidade 
Decidir precisamente o conceito de sustentabilidade e os motivos da importância 

para o setor público. 

Construir redes Construir redes dentro da organização, tanto vertical quanto horizontal, para 
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compartilhar a aprendizagem e difundir as mudanças necessárias. 

Realizar o prometido Realizar o que é prometido para incutir confiança no processo. 

Compartilhar 

experiências 

Compartilhar as experiências para desenvolver uma cultura de sustentabilidade 

com outras organizações, incluindo a construção de uma comunidade de prática 

para aprendizagem mútua das experiências. 

Construir uma cultura de 

aprendizado 

Criar uma cultura de aprendizagem, permitindo que as pessoas assumam riscos, 

experimentando e aprendendo com diferentes abordagens. 

Executar projetos 

demonstrativos 

Executar projetos demonstrativos para dar visibilidade prática, engajando e 

criando confiança nos participantes do processo. 

Construir capacidade de 

engajamento 

Construir a capacidade para envolver as partes interessadas, através do consenso 

ou do gerenciamento do conflito. 

Conectar-se ao processo 

financeiro 

Incorporar a ações de sustentabilidade de acordo com a estrutura financeira, para 

demonstrar a compatibilidade entre a sustentabilidade financeira e meio ambiente 

e a sustentabilidade social. 

Inovar 

Usar o desenvolvimento sustentável como uma ferramenta de inovação para 

projetar serviços mais eficientes, em colaboração com as pessoas envolvidas e 

demais partes interessadas. 

Fonte: Elaborado com base nos estudos de Birney et al. 2010. 

 

O trabalho desenvolvido levou em consideração sua experiência ao trabalhar com 

empresas públicas e privadas, sendo observado que a liderança em sustentabilidade não trata 

apenas de abordar uma ou duas áreas principais. Significa incorporar o desenvolvimento 

sustentável em uma organização tão profundamente que é indistinguível da sua cultura 

convencional, porém tendo-se a consciência de que esta não é uma tarefa simples 

considerando-se a complexidade do tema (BIRNEY et al., 2010). 

A inquietação pela da falta de uma definição unificadora e operacional sobre o que é 

sustentabilidade e a necessidade de uma abordagem sistemática para planejar e agir para 

alcançá-la, também moveu os estudos de um grupo de cientistas, ainda no início de 1990, que 

desenvolveram uma estrutura abrangente e unificadora que permite uma visão geral 

estruturada de conceitos, métodos e ferramentas que permitem um planejamento estratégico e 

concreto da sustentabilidade (BROMAN; ROBERT, 2017).  

Como resultado desses estudos ao longo de quase trinta anos, foi desenvolvido pelo 

grupo o Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD), testado em ciclos de 

aprendizado entre cientistas e profissionais e que tem sido continuamente aprimorado 

(MISSIMER, 2015).  

O FSSD tem se mostrado útil em auxiliar organizações a compreender e se colocar no 

contexto do desafio global da sustentabilidade, além de possibilitar que se movam 

estrategicamente em direção à sustentabilidade, pois fornece princípios robustos, abrangentes 

e genéricos para a sustentabilidade, bem como um processo lógico para integrar estes 

princípios no planejamento estratégico (NY et al., 2006).  
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A seguir será apresentada, sinteticamente, a estrutura do FSSD com base em artigo 

publicado por Broman e Robert em 2017, que trata da estrutura mais atual do FSSD, o qual 

compreende os seguintes recursos: 

o Metáfora do funil, ilustrado na figura 5, facilita a compreensão do desafio da 

sustentabilidade e o autobenefício da pró-atividade dos líderes. A metáfora é explicada da 

seguinte maneira, o declínio constante dos sistemas ecológicos e sociais para atender as 

necessidades humanas, em combinação com o aumento da população pode ser ilustrado como 

a humanidade entrando em um funil. A diminuição do potencial é representada pela 

diminuição da parte transversal à medida que entramos mais fundo no funil. A parede 

inclinada do funil ilustra o caráter sistemático do desafio, aonde o atual padrão de vida 

insustentável da sociedade leva ao declínio. Nesse sentido, a busca é por um cilindro 

comprido, ou seja, um padrão de vida sustentável. Porém, não significa dizer que serão 

eliminados todos os problemas, mas ter-se-á um equilíbrio que proporcione condições de vida 

futura. A metáfora ainda busca mostrar aos líderes das organizações como a pró-atividade em 

relação ao desenvolvimento de práticas sustentáveis podem gerar vantagem competitiva. 

 

Figura 5 - Metáfora do funil aplicado ao FSSD 

 

Fonte: Bröman; Robèrt (2017), tradução nossa. 
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o Modelo estruturante e inter-relacional de cinco níveis (5LF), a saber, 

Sistema, Sucesso, Diretrizes Estratégicas, Ações e Ferramentas, cada nível é detalhado no 

quadro 7.  

 

Quadro 7 - Descrição detalhada dos cinco níveis do modelo estruturante e inter-

relacional 
Nível Descrição 

Sistema 

Descreve o funcionamento principal do sistema a ser analisado, definindo também 

os seus limites. Para uma organização específica, inclui sua dependência dos 
sistemas gerais, bem como está agrupado em cadeias de valor e outras redes de 

partes interessadas e como é afetado por impactos de insustentabilidade. 

Sucesso 

Inclui a definição da visão. O FSSD exige que a visão seja enquadrada por 

princípios básicos de sustentabilidade. Critérios adicionais de sucesso na forma de 

objetivo principal, valores essenciais e objetivos gerais e específicos da organização 

podem ser adicionados, o FSSD é não prescritivo, existe uma infinidade de visões 

possíveis dentro do quadro de princípios. 

Diretrizes Estratégicas 

Traz diretrizes sobre como abordar estrategicamente a visão estruturada em 

princípios. O FSSD fornece vários recursos genéricos, para uma organização 

específica. Diretrizes adicionais podem ser adicionadas, dependendo do contexto. 

As ações devem ser selecionadas e combinadas com base em sua capacidade de 

servir como plataformas economicamente viáveis em direção à visão, garantindo 

que os recursos continuem alimentando todo o processo. 

Ações 

O nível de ações inclui: as ações concretas que foram priorizadas pela organização 

em um plano estratégico, usando diretrizes e visão para inspirar, informar e 
examinar as possíveis ações. Exemplos de ações no contexto da sustentabilidade 

podem incluir educação para a sustentabilidade do pessoal, eliminação gradual de 

certas substâncias, introduzir certas práticas de aquisição, eliminar gradualmente as 

energias não renováveis, exigir certas condições de trabalho em toda a cadeia de 

valor, etc.  

Ferramentas 

O nível de ferramentas inclui métodos, ferramentas e outras formas de suporte que 

são frequentemente necessárias para a tomada de decisão, monitoramento e 

divulgação das ações para garantir que sejam escolhidas de acordo com as 

diretrizes estratégicas para chegar passo a passo ao sucesso definido no sistema. 

Exemplos no contexto de sustentabilidade inclui modelagem, simulação, avaliação 

do ciclo de vida, sistemas de gerenciamento, indicadores, etc. 

Fonte: Broman e Robert (2017). 

 

o Definição de princípios de sustentabilidade. Os princípios devem ser 

formulados de modo que não aumentem a concentração de substâncias extraídas da crosta 

terrestre; a concentração de substâncias produzidas pela sociedade; a degradação do meio 

ambiente, bem como não impeça as pessoas de terem acesso à saúde; a participarem de 

sistemas sociais; a aprenderem e desenvolverem competências; a terem tratamento imparcial; 

e criar significado e cooperação individuais. Além do mais os princípios devem buscar ser o 

mais próximo de necessários, suficiente, eficiente, geral, concreto e sem sobreposição. 

o Procedimento operacional para co-criação de estratégias de transição para 

a sustentabilidade. Esse procedimento compreende quatro etapas denominadas ABCD, 

conforme ilustrado anteriormente na figura 3.  Uma visão sustentável é projetada em (A), 

aonde, se compartilha e discuti a estrutura sugerida com todos os envolvidos no processo. Os 
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desafios atuais e ativos em relação à visão são analisados em (B), ao invés de confiar apenas 

na percepção atual dos impactos. Os possíveis passos em direção à visão são trabalhados em 

(C), ao criar opções que apóiem a organização de acordo com os princípios básicos de 

sustentabilidade, tais opções são priorizadas em um plano estratégico em (D).  

Apesar de ser apresentado de maneira linear e fragmentado, o procedimento ABCD é 

um processo cíclico. Há todo momento pode haver um movimento de troca de ordem entre as 

etapas (A à D), bem como em cada nível (1 a 5) do modelo de 5 níveis (BROMAN; 

ROBERT, 2017). 
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3     PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Metodologia 

A pesquisa-ação foi a metodologia adotada no presente trabalho. A pesquisa-ação é 

definida por Tripp (2005) como uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de 

pesquisa consagradas, que atendam aos critérios comuns a outros tipos de pesquisa 

acadêmica, para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática.  

Esse tipo de metodologia é indicado para situações em que realmente há uma ação por 

parte das pessoas implicadas no processo investigativo, pesquisadores e população 

interessada, sendo esses considerados atores envolvidos com o objeto de pesquisa e não 

objeto de pesquisa em si (BALDISSERA, 2001; THIOLLENT; SILVA 2007).  

Na pesquisa-ação deve ser considerada sua circularidade, composto por diversas 

etapas, e flexibilidade, para se adaptar aos acontecimentos que surgem durante o processo 

(KOERICH, 2009). Para o planejamento e organização da pesquisa-ação, o presente estudo 

utilizou as fases propostas por Thiollent (2011), conforme apresentadas a seguir: 

Fase exploratória: consiste em “descobrir o campo de pesquisa, os interessados e 

suas expectativas e esclarecer um primeiro levantamento (ou “diagnóstico”) da situação, dos 

problemas prioritários e de eventuais ações”. 

Na presente pesquisa a fase exploratória constituiu-se a partir da vivência da 

pesquisadora no seu campus de lotação onde percebeu dificuldades no desenvolvimento do 

PLS, bem como através da troca de informações com colegas participantes ou não das 

comissões responsáveis pelo PLS de outros campi que também relatavam situações 

semelhantes no cotidiano institucional. O problema institucional ficou mais evidente ao 

consultar o site institucional de cada campus e verificar que quase a metade não tinha seu PLS 

publicado ou mesmo publicados e desatualizados. Após a investigação inicial delimitou-se os 

objetivos gerais e os objetivos específicos da pesquisa. 

Fase de delimitação do tema da pesquisa, colocação dos problemas, o lugar da 

teoria, hipóteses e seminário (Essas cinco fases serão apresentadas conjuntamente, pois as 

ações envolvidas se sobrepõem na pesquisa). Para ter um conhecimento sobre as possíveis 

causas que impedem o desenvolvimento de práticas sustentáveis no âmbito das instituições de 

ensino e, a partir de então, ter um ponto de partida para os encaminhamentos da presente 

pesquisa, realizou-se uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), conforme detalhado no 

subitem 3.4. A partir da RSL foi possível desenvolver os roteiros de entrevistas para poder se 

entender o desenvolvimento do PLS no âmbito institucional e identificar os possíveis 
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participantes da pesquisa que poderiam contribuir para a solução do problema, conforme 

descrito no subitem 3.5.1. 

Fase de coleta de dados: A coleta de dados em si se deu através de entrevistas com os 

atores-chave identificados na fase anterior e também através da pesquisa documental, nos 

PLS, nas atas das comissões e nos relatórios gerados. A pesquisa participante não foi possível 

de ser realizada devido a suspensão das atividades presenciais, devido a pandemia causada 

pelo Coronavírus. 

Fase do plano de ação: Após a análise e discussão dos resultados, confrontando as 

informações coletadas e a teoria previamente levantada, seguiu-se com o desenvolvimento as 

ações-chave para a solução do problema institucional, que consistiu na adaptação de um 

framework de ações-chave proposta por Birney et al. (2010). A partir das ações-chave, 

desenvolveu-se um plano de ação utilizando-se a ferramenta 5W2H, para auxiliar na 

implementação de cada ação.  

Fase de divulgação externa: Buscar-se-á, ainda, a apresentação e validação das 

ações-chave junto aos atores envolvidos na pesquisa, conforme cronograma previsto no 

quadro XX, para que, caso seja necessário, as ações sejam adaptadas e adequadas antes de 

serem colocadas em prática. 

3.2 Procedimentos técnicos  

A pesquisa se classifica como de abordagem qualitativa, pois buscou conhecer a 

realidade investigada por meio de entrevistas com atores diretamente ligados ao objeto de 

estudo e pesquisa documental de registros relacionados com o objeto de estudo (DENZIN; 

LINCOLN, 2006). Quanto aos objetivos a pesquisa é classificada como exploratória e 

descritiva. Exploratória, pois buscou aumentar o conhecimento sobre o fenômeno pesquisado 

definindo o problema com mais precisão (GIL, 2007) e descritiva porque buscou soluções a 

questões organizacionais a partir da descrição de possíveis ações-chave (HAIR Jr.et al., 

2005). 

Delineando-se os métodos de pesquisa, tem-se como questão de pesquisa “Como o 

IFMT deve proceder para efetivar o Plano de Logística Sustentável no âmbito institucional? ”.  

3.3 Contexto da realidade investigada 

Para melhor entender o contexto da instituição onde a pesquisa foi realizada, a seguir, 

expõe-se uma breve explanação do histórico de desenvolvimento e expansão dos Institutos 
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Federais no estado de Mato Grosso de acordo com informações disponíveis no site da Reitoria 

da instituição. 

O Instituto Federal de Educação Mato Grosso – IFMT, foi criado em 2008, integrando 

os já existentes, Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso (CEFET – Mato 

Grosso), o Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá (CEFET – Cuiabá) e a Escola 

Agrotécnica Federal de Cáceres, as quais datam o início de suas atividades em 1909, 1943 e 

1980, respectivamente. Desde então, O IFMT está em um processo de expansão e 

interiorização e alcançou diversas outras localidades.  

Atualmente o IFMT conta com 14 campi em funcionamento, sendo eles, Alta Floresta, 

Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá – Octayde Jorge da 

Silva, Cuiabá – Bela Vista, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São 

Vicente, Sorriso e Várzea Grande. Além de outros cinco campi avançados nos municípios de 

Diamantino, Lucas do Rio verde, Tangará da Serra, Sinop e Guarantã do Norte. Na figura 6 

apresenta-se a distribuição dos campi no estado de Mato Grosso. 

Figura 6 - Localização dos campi do IFMT no estado 

 
Fonte: IFMT (s/d). 

 

Dentre os campi e os campi avançados, o IFMT conta com aproximadamente 25 mil 

alunos, nos mais de 100 cursos distribuídos nos níveis: Superior, Pós-graduação, Técnico, 

Educação a Distância e cursos de curta duração, como Formação Inicial Continuada (FIC). 

3.4 Revisão sistemática da literatura 

Diante de complexidade de se desenvolver práticas sustentáveis no âmbito das 

Instituições de Ensino, optou-se por identificar na literatura, por meio de uma Revisão 

Sistemática da Literatura (RSL), os trabalhos que investigaram sobre o tema nas Instituições 
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de Ensino brasileiras, sendo abordados os seguintes assuntos: Plano de Logística Sustentável, 

Gestão Ambiental, Gestão Sustentável e Sustentabilidade, todos alinhados ao âmbito das IE. 

A Revisão Sistemática da Literatura (RSL) é um processo metódico, explícito e 

passível de reprodução que tem como principal objetivo sintetizar as evidências disponíveis 

na literatura sobre determinado tema. Este tipo de estudo é utilizado para nortear o 

desenvolvimento de projetos, indicando novos rumos para futuras investigações (SAMPAIO; 

MANCINI, 2006). Para a realização da Revisão Sistemática da Literatura seguiu-se o 

fluxograma apresentado na figura 7. 

Figura 7 - Fluxograma das etapas da RSL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2020). 

Ressalva-se que a Revisão Sistemática da Literatura delimitou-se apenas à análise de 

trabalhos que tratam de instituições de ensino nacionais, nesse sentido, as buscas se deram 

apenas com termos em português. Tal decisão justifica-se, pois, preliminarmente, buscou-se 

na base internacional Web of Science pesquisas que tratavam de práticas sustentáveis em 

instituições de ensino superior e os resultados encontrados de experiências em outros países 

Pergunta Científica 

Quais as principais barreiras que impedem o desenvolvimento das práticas sustentáveis nas IE 

brasileiras? 

Seleção das Bases de Dados 

Foram selecionadas as seguintes bases de dados: Google Scholar, Scielo, Spell e Redalyc. Critérios: 
Disponibilizar conteúdo relacionado à Gestão/Administração, Sustentabilidade e Instituições de 

Ensino e também por permitir o acesso gratuito aos artigos. 

Palavras-Chave 

Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: “plano de logística sustentável” ou (or) “gestão 

sustentável” ou (or) “gestão ambiental” ou (or) “sustentabilidade”, seguidas de um segundo filtro 
com o termo “Instituições de Ensino”. 

Critérios de Seleção 

1° passo: Documentos disponíveis para download nas três primeiras páginas de cada base 

pesquisada. 

2° passo: Identificação no título e no resumo da correlação com a questão de pesquisa. 

3° Leitura cuidadosa do resumo. 
4° Classificação dos trabalhos com base no Qualis do periódico. 

 

Análise dos documentos e aplicação dos critérios 

Após a aplicação dos critérios, dos 105.339 documentos encontrados, foram selecionados 22 

documentos que representam o estado da arte da pesquisa científica no contexto abordado e serviram 

como base para definição das categorias analíticas para a análise de conteúdo e análise e discussão 

dos resultados do trabalho. 
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não condiziam com a realidade nacional. As discrepâncias encontradas podem estar atreladas 

a disponibilidade de recursos naturais, questões culturais e legislação de cada país 

(MACHADO et al., 2012). 

A partir de então, realizou-se levantamento às bases de dados científicos das páginas, 

Google Scholar, Scielo, Spell e Redalyc. A pesquisa foi realizada em janeiro de 2020, 

colocando-se como filtro para escolha os trabalhos publicados entre 2010 até a data da 

pesquisa. Tal escolha se deu visando à busca por trabalhos mais atuais do ponto de vista 

científico, com um período máximo de publicação não superior a dez anos. 

 Inicialmente realizou-se a pesquisa utilizando-se a keyword “plano de logística 

sustentável”. Na base Google Scholar, obteve-se um resultado muito abrangente, portanto, 

colocou-se um segundo filtro com o termo “instituições de ensino” para delimitar a pesquisa. 

Nas demais bases de dados, ao contrário do Google Scholar, houve um baixo número de 

resultados apenas com o termo “plano de logística sustentável”, portanto, expandiu-se a 

pesquisa em todas as bases utilizando-se as palavras-chave “gestão sustentável” ou (or) 

“gestão ambiental” ou (or) “sustentabilidade”, seguidas de um segundo filtro com o termo 

“Instituições de Ensino”. No quadro 8 são apresentados os resultados da pesquisa dentro dos 

temas pesquisados.  

Quadro 8 -  Resultado das buscas nas bases de dados 

Termo Base de Dados 

Google Scholar Spell Scielo Redalyc 

Plano de logística sustentável  70.500 7 1 3 

Plano de logística sustentável (and) 

instituições de ensino 
222 - - - 

Gestão sustentável (and) instituições de 

ensino 
2.350 8 3 0 

Gestão ambiental (and) instituições de 

ensino 
13.100 13 9 29 

Sustentabilidade (and) instituições de ensino 19.000 36 30 28 

Total de cada base de dados 105.172 64 43 60 

Total Geral  105.339 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir dos resultados de pesquisa apresentados, foram selecionados os trabalhos que 

tratavam das barreiras para efetivação das práticas sustentáveis nas Instituições de ensino 

brasileiras. Após identificar os artigos disponíveis para download nas três primeiras páginas 

da base de dados (este critério foi utilizado, pois a partir da terceira página os resultados 

apresentados se distanciavam muito do foco da pesquisa), realizava-se uma leitura flutuante, 

selecionou-se 89 documentos relacionados com o tema abordado. Com uma leitura mais 

criteriosa foram selecionados 22 trabalhos que apresentavam correlação com o tema 

“barreiras às práticas sustentáveis nas Instituições de Ensino”.  
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Dos 22 documentos selecionados, 20 são artigos científicos, desses 19 são publicados 

em periódicos e 01 em evento no exterior, e 02 são dissertações. Os artigos científicos 

publicados em periódicos possuem Qualis entre A2 e B4, sendo 84% concentrados entre A2 e 

B2 e 82% datados de 2014 em diante, demonstrando a atualidade e rigor aplicados à revisão 

da literatura.  

Todos os estudos estão devidamente descritos nas referências bibliográficas. Os 

artigos que não foram abordados, em sua maioria, apresentaram definições que não 

encaixaram com a pesquisa. Encontrou-se, ainda, trabalhos repetidos em mais de uma 

plataforma. Todas as plataformas de base de dados já citadas aqui tiveram seus artigos 

selecionados. 

Buscando-se ter uma visão mais clara das causas que formam as barreiras à 

sustentabilidade nas IE, encontradas pelo processo estruturado de análise do fragmento da 

literatura, elaborou-se um o diagrama de Ishikawa, ilustrado na figura 8. 

Figura 8 – Causas que formam as barreiras para a efetivação das práticas sustentáveis 

nas instituições de ensino brasileiras 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos estudos de Dotto et al. (2019); Nogueira, Moura-Leite e Lopes (2019); 
Campos e Almeida (2019); Pereira e Barbosa (2018); Silva e Pinheiro (2018);  Ribeiro et al. (2018); Garlet et al. 

(2018); Gazzoni et al. (2018); Tolfo (2017);  Dias et al. (2017); Franco et al. (2017); Petrassi, Bellen e Cardoso 

(2016); Silva et al. (2015); Almeida (2015); Pontes et al. (2015); Luiz et al. (2014); Warken e Klan (2014); 

Warken, Henn e Rosa (2014); Palma,  Alves e Silva (2013); Machado et al. (2013); Keunecke, Uhmann e 

Pfitscher (2012); Kruger et al. (2011). 

 

Dentre as causas identificadas nos artigos, as que mais se fizeram presentes estão 

relacionadas a Pessoas e Meio ambiente, representando 29% e 24% respectivamente. As 

causas presentes no grupo Pessoas estão vinculadas à Falta de apoio e comprometimento da 

alta gestão; Falta de comissão/departamento de sustentabilidade; e Falta de capacitação e 
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conscientização da comunidade. No grupo Meio ambiente estão relacionadas à Falta de 

cultura sustentável; Falta de política institucional sustentável; e Iniciativas Isoladas/falta de 

integração entre setores e comunidade. 

O levantamento das principais barreiras para efetivação das práticas sustentáveis nas 

Instituições de Ensino do Brasil permitiu que servissem para verificar se estas também 

estavam presentes no IFMT, para que, a partir do diagnóstico, pudessem ser levantadas 

possibilidades para sua superação. 

A partir dos achados no levantamento bibliográfico sugiram as categorias analíticas, 

ditas classes, em que agrupam elementos com título genérico, devido suas características 

comuns (BARDIN, 1977), apresentadas no quadro 9. 

Quadro 9 - Categorias analíticas com base na literatura 
Literatura Categoria Analítica 

- Falta de apoio e comprometimento da alta gestão. 

- Falta de cultura sustentável. 

- Inexistência de política institucional sustentável. 

- Falta de Comissão / Departamento de sustentabilidade. 

- Foco apenas em atender à legislação. 

- Desconhecimento da legislação. 

- Falta de recursos humano e financeiro. 

Gestão Estratégica voltada à sustentabilidade 

- Dificuldades de implantar práticas sustentáveis/PLS.  
- Falta de ferramentas de avaliação e controle 

- Falta de registro formal. 

- Falta de integração entre os setores. 

- Iniciativas isoladas. 

- Falta de planejamento estratégico das práticas 

sustentáveis. 

Desenvolvimento das práticas sustentáveis 

- Inexistência / desconhecimento de canais de divulgação 

das ações sustentáveis. 

- Falta de capacitação, conscientização e sensibilização da 

comunidade. 

- Falta de integração entre os setores e comunidade. 

Participação da comunidade 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No quadro 10 são apresentadas as categorias analíticas e as referências que lhes deram 

origem. 

Quadro 10 - Categorias analíticas e as referências que as deram origem 
Categoria Analítica Referências 

Gestão Estratégica voltada à 

sustentabilidade 

Luiz et al. (2014); Nogueira, Moura-Leite e Lopes (2019); Silva 

et al. (2015); Dias et al. (2017); Franco et al. (2017); Pontes et al. 

(2015); Kruger et al. (2011). Gazzoni et al. (2018); Warken, Henn 

e Rosa (2014); Almeida (2015); Machado et al. (2013); Campos e 

Almeida (2019). 

Desenvolvimento das práticas 

sustentáveis 

Pereira e Barbosa (2018); Ribeiro et al. (2018); Palma, Alves e 

Silva (2013); Silva e Pinheiro (2018); Warken e Klan (2014); 

Keunecke, Uhmann e Pfitscher (2012); Gazzoni et al. (2018); 
Garlet et al. (2018); Warken, Henn eRosa (2014); Tolfo (2017). 

Participação da Comunidade Dotto et al. (2019); Keunecke, Uhmann e Pfitscher (2012); 
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Almeida (2015); Machado et al. (2013); Campos e Almeida 

(2019); Tolfo (2017);  Petrassi, Bellen e Cardoso (2016). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Com base nas categorias analíticas e na IN N° 10/2012, foram elaboradas as perguntas 

utilizadas no roteiro de entrevista semiestruturado. O Quadro 11 apresenta a relação entre as 

questões formuladas aos entrevistados e as categorias analíticas. 

Quadro 11 - Relação entre as questões do roteiro de pesquisa e as categorias analíticas 
Categoria analítica Questões do roteiro de pesquisa 

Gestão Estratégica voltada à 

sustentabilidade 

Como tem sido a atuação da gestão do campus frente às demandas advindas 

do PLS? 

A reitoria auxilia ou poderia auxiliar de alguma forma no desenvolvimento 

do PLS? 

As previsões de recursos (financeiros, humanos, instrumentais) são levadas 
em consideração pela gestão? 

Desenvolvimento das práticas 

sustentáveis 

Estão sendo elaborados os relatórios mensais e anuais, conforme 

estabelecido na IN N° 10/2012? 

De que forma são tratadas as informações obtidas a partir dos relatórios 

semestrais e anuais do PLS? 

No seu ponto de vista, a busca por práticas sustentáveis é uma realidade no 

Campus?  De que forma tem ocorrido? 

Existem práticas sustentáveis que são cotidianas no campus que 

independem de conscientização/campanha? Ou que já se tornaram efetivas 

após a realização de conscientização/campanha? 

Qual tema mínimo constante na IN N° 10/2012 é desenvolvido pelo 

campus e merece destaque e qual possui maior dificuldade de ser 

implantado? Fale-me sobre eles.  

No seu ponto de vista o que ajudaria a tornar o PLS uma ferramenta efetiva 

na instituição? 

 

 

 
 

 

Participação da comunidade 

A comunidade foi consultada ou participou de alguma forma na elaboração 

do PLS? 

Houve algum momento para apresentar o PLS à comunidade? 

Como é a participação da comunidade em relação às práticas sustentáveis 

propostas a partir do PLS do campus? 

Existe algum canal para divulgação das práticas desenvolvidas a partir do 
PLS? 

Você acredita haver a necessidade de algum tipo de treinamento e/ou 

capacitação para você ou para demais membros da comissão para 

desenvolver o PLS? 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O roteiro da entrevista realizada com o servidor lotado na reitoria foi desenvolvido 

com base nas mesmas categorias analíticas dos presidentes das comissões, no entanto, com 

perguntas relacionadas ao âmbito institucional, de forma a entender como a instituição tem 

agido em relação às práticas sustentáveis e como pode auxiliar na superação das barreiras 

relacionadas à efetivação do PLS.  

O quadro 12 apresenta as questões formuladas ao entrevistado, bem como as 

categorias analíticas correspondentes a cada pergunta. 
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Quadro 12 - Questões do roteiro de pesquisa e suas respectivas categorias analíticas 
Categoria analítica Questões do roteiro de pesquisa 

Gestão Estratégica voltada à 

sustentabilidade 

Qual é o objetivo ou quais são os objetivos da comissão da reitoria, da 

qual você faz parte, que está tratando do PLS? 

No seu ponto de vista há a possibilidade de uma comissão permanente 

na reitoria ou de um departamento específico para acompanhar e dar 

suporte aos campi no desenvolvimento das práticas sustentáveis? 

Há a possibilidade de a instituição pensar ou disponibilizar algum 

recurso específico pra atender as demandas advindas das comissões de 
sustentabilidade? 

De que forma o IFMT tem buscado se tornar uma instituição 

sustentável? 

Existe algum tipo de política institucional voltada para as práticas 

sustentáveis no âmbito da instituição? 

Desenvolvimento das práticas 

sustentáveis 

Qual tema mínimo constante na IN N° 10/2012 é desenvolvido pela 

Instituição e merece destaque e qual possui maior dificuldade de ser 

implantado? Fale-me sobre eles. 

Participação da comunidade 

Existe algum tipo de consulta aos representantes dos campi ou da 

reitoria, no caso os presidentes de comissões de sustentabilidade, 

quanto as decisões tomadas voltadas para as práticas sustentáveis da 

instituição? 

No seu ponto de vista haveria a possibilidade de a instituição 

proporcionar treinamento para as comissões ou pelo menos aos 

presidentes pra alinhar as práticas sustentáveis entre os campi? 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ressalta-se que a Revisão Sistemática da Literatura, além de identificar as barreiras 

para efetivação do PLS nas instituições de ensino e a identificação das categorias analíticas 

para a formulação das questões dos roteiros das entrevistas, serviu também como base para a 

análise e discussão dos resultados. 

3.5 Procedimentos para diagnóstico 

Para a coleta dos dados necessários para a realização do diagnóstico pretendia-se 

inicialmente utilizar entrevistas, pesquisa documental e pesquisa participante. A pesquisa 

participante seria realizada no Campus Juína, atual campus de lotação da autora da pesquisa. 

No entanto, a pesquisa participante foi excluída dos procedimentos de coleta de dados, pois, 

embora tivesse sido autorizada a participação nas reuniões e nas atividades da comissão 

responsável pelo PLS no campus Juína, até o dia 17/03/2020 não havia sido concretizada 

nenhuma reunião ou atividade relacionada à comissão e, após essa data houve a suspensão das 

atividades presenciais devido à pandemia causada pelo novo Coronavírus. Portanto, utilizou-

se apenas entrevistas e pesquisa documental como procedimentos para coleta de dados da 

pesquisa. 
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3.5.1 Entrevistas 

Nas entrevistas, que corresponderam à coleta de dados primários, foram realizadas 

perguntas que se apoiaram em teorias e suposições relacionadas ao tema da pesquisa 

(TRIVIÑOS, 1987) e no caso em questão levou em consideração a revisão sistemática da 

literatura e a IN N° 10/2012. Quanto aos entrevistados, inicialmente havia-se optado por 

entrevistar os 19 diretores gerais dos campi e campi avançados do IFMT e o presidente da 

comissão responsável pelo PLS no campus Juína.  

A escolha dos diretores gerais se deu pelas seguintes razões: por serem os dirigentes 

máximos dos campi e pelo fato do tema estar relacionado ao nível estratégico da organização, 

entendendo-se que sem o seu apoio, dificilmente, práticas sustentáveis conseguem ser 

desenvolvidas. Nesse sentido, a entrevista teve o objetivo de entender o ponto de vista dos 

dirigentes sobre o PLS e como ele vem sendo desenvolvido em seu campus.  

Quanto à entrevista com o presidente da comissão responsável pelo PLS do Campus 

Juína, a justificativa para a escolha desse entrevistado deu-se, pois, acreditava-se que seria 

interessante entrevistar ao menos um dos responsáveis pelo PLS para que se entendesse os 

desdobramentos das atividades relacionadas na prática. A escolha pelo Campus Juína dentre 

os outros campi se deu pelo fato de o campus Juína ser o atual campus de lotação da autora da 

pesquisa, sendo mais acessível o contato.  

Apesar das justificativas pela escolha dos entrevistados, ocorreram duas situações 

que fizeram com que houvesse a necessidade de repensá-los, conforme narradas a seguir. 

Para um contato mais próximo com os diretores, a fim de sensibilizá-los com a 

pesquisa, solicitou-se pauta na reunião do Conselho de Diretores (Codir), que acontece 

periodicamente na reitoria do IFMT ou em um dos campi da instituição e conta com a 

presença de todos os diretores. A pauta foi solicitada para a reunião de novembro/2019 e, 

depois de autorizada pelo Reitor da instituição, ficou agendada para o dia 27/11/2019, no 

Campus Sorriso.  

Durante a apresentação do projeto aos diretores, buscou-se demonstrar que a 

pesquisa seria desenvolvida com vistas a angariar informações para desenvolvimento de um 

artefato que teria potencial para solucionar um problema institucional e não para apontar 

culpados por eventuais problemas com o desenvolvimento do PLS no campus/instituição. 

Ao término da apresentação, um servidor da instituição que está lotado na reitoria 

pediu a palavra e informou que na Reitoria estava sendo realizado um trabalho por comissão 

designada, da qual ele fazia parte, para tratar do Plano de Logística Sustentável da Reitoria, e 
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que se pretendia também dar suporte aos campi e, sugeriu, que os membros dessa comissão 

ou pelo menos parte deles também fossem entrevistados, pois poderiam contribuir com a 

pesquisa. 

Diante da situação narrada, optou-se por incluir a comissão da reitoria ao rol de 

entrevistados. A justificativa para esta inclusão estava na possibilidade de que poderiam trazer 

informações relevantes sobre a situação do PLS no âmbito institucional como um todo, 

tornando o diagnóstico da pesquisa mais robusto. 

A segunda situação ocorreu ao realizar a entrevista teste com o diretor geral do 

Campus Juína, no dia 13/12/2019. Durante a entrevista obteve-se a informação de que o PLS 

publicado, disponível no site do campus, datado de 2015, foi desenvolvido pela gestão 

anterior, da qual ele não fazia parte e, embora alguns dos objetivos propostos nesse plano 

tenham sido atingidos, não foram feitos os relatórios semestrais e anuais e que a comissão que 

o havia elaborado não estava mais atuando. 

Esclareceu-se, ainda, durante a entrevista, que em 2019 haviam sido nomeados novos 

membros responsáveis pelo PLS do campus e que o novo PLS já estava em fase de conclusão, 

necessitando apenas de alguns ajustes para ser publicado. 

Com base no que foi relatado na entrevista e devido o roteiro elaborado (Apêndice 

A) não ter alcançado as informações necessárias para atingir os objetivos da pesquisa, 

percebeu-se que, se mais campi estivessem com a comissão desatualizada, ou atualizada 

recentemente, ou mesmo que nunca tivessem elaborado o PLS, não seria possível coletar os 

dados necessários entrevistando-se os diretores gerais, sendo excluídos esses atores do 

universo da pesquisa.  

Obstante esclarecer que os dados coletados durante a entrevista com o diretor geral 

do campus Juína serviram para direcionar novos rumos à pesquisa, não fazendo parte do 

corpus de análise realizada com as demais entrevistas.  

A mudança de rumo nos procedimentos, como a ocorrida nos atores a serem 

entrevistados, é uma característica peculiar das pesquisas qualitativas que permite ao 

pesquisador ser flexível sem perder o rigor científico, com o intuito de coletar dados concretos 

e vívidos mais próximos possíveis da realidade investigada (GRAEBNER; MARTIN; 

ROUNDY, 2012). 

 A partir da situação acima narrada, chegou-se à conclusão de que seria mais viável 

entrevistar os presidentes das comissões responsáveis pelo PLS dos campi que possuíssem 

comissão atuante, pois esses teriam informações mais relevantes sobre o desenvolvimento do 

plano e com isso poderiam trazer informações para solucionar o problema da pesquisa. Dessa 
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forma, repensou-se o roteiro da entrevista adaptando-o para coletar informações junto aos 

presidentes de comissões dos campi. 

Para identificar os presidentes de comissão de cada campus, primeiramente, foi 

realizado contato com o gabinete da direção de todos os campi do IFMT via e-mail, para saber 

se possuíam comissão responsável pelo PLS e, caso possuíssem, que disponibilizassem o 

contado do presidente da comissão. 

A partir do contato inicial, todos os campi responderam informando sobre a 

existência ou não da comissão e, os que possuíam passaram também o contato do presidente 

da comissão.  

A situação das comissões responsáveis pelo PLS foi classificada como “possui 

comissão em funcionamento” para os campi que responderam que havia comissão e que os 

membros estavam atuantes. “Não possui comissão” para os campi que responderam não haver 

comissão responsável pelo PLS no campus. “Comissão desatualizada” para os campi que 

responderam que a comissão havia sido designada, mas que por algum motivo os servidores 

já não estavam atuando na mesma. 

E, por fim, “Comissão com menos de 01 ano”, apesar de haver comissão, não havia 

nenhum membro da comissão anterior compondo a nova, além de os trabalhos da comissão 

anterior não ter sido dado continuidade após a publicação do PLS, dessa forma, os membros 

da nova comissão não teriam condições de responder às perguntas do roteiro de entrevista 

preparado previamente, para o qual seria necessário ter uma experiência de pelo menos um 

ano de acompanhamento do PLS. 

Embora o decreto que estabelece o Plano de Logística Sustentável e a Instrução 

Normativa que o regulamenta terem sidos editados em 2012, verifica-se que, dos quatorze 

campi e dos cinco campi avançados do IFMT, apenas 09 campi possuem comissão 

responsável pelo PLS atuante e aptas a prestar informações sobre as atividades desenvolvidas.  

De posse dos contatos dos presidentes de comissão passados pelos campi, entrou-se 

em contato com os presidentes por e-mail. No e-mail foi esclarecido o objetivo da pesquisa, 

bem como solicitado a possibilidade da entrevista, disponibilizando uma agenda de possíveis 

datas para a entrevista e informando que a mesma seria realizada por videoconferência. 

Àqueles que não deram retorno no prazo de cinco dias, o e-mail foi reencaminhado. 

Persistindo a inercia após o reencaminhamento do e-mail, aguardando-se novamente um 

prazo de cinco dias, considerou-se a não manifestação como negativa à entrevista. 

Dos nove campi que possuem comissão atuante e, aptas a serem entrevistadas, sete 

presidentes de comissões responderam aos contatos, desses, seis aceitaram fazer as entrevistas 
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através de videoconferência e um solicitou que o roteiro fosse enviado para que ele 

respondesse as perguntas por escrito, pois, dessa forma ficaria mais à vontade em responder. 

 Apesar de ter sido aceita a possibilidade da entrevista nesse formato, as respostas 

dadas não puderam ser aproveitadas durante a análise e discussão dos dados, pois foram 

bastante superficiais, impossibilitando que fosse realizada uma análise que pudesse 

demonstrar a real situação do campus em relação ao desenvolvimento do seu Plano de 

Logística Sustentável. 

Outra peculiaridade ocorrida foi em um dos campi em que o atual presidente da 

comissão informou ter sido nomeado a menos de dois meses e que, dessa forma, poderia não 

ter informações suficientes para contribuir com a pesquisa, sugerindo a possibilidade de 

entrevistar o presidente anterior, que havia ficado por dois anos na comissão. Dessa forma, o 

convite foi direcionado ao presidente anterior, sendo atendido prontamente, realizando-se a 

entrevista com o mesmo roteiro dos demais presidentes de comissão. 

Após contato e o retorno positivo em ceder a entrevista para a pesquisa, ajustava-se 

um horário compatível entre a agenda do entrevistador e do entrevistado e encaminhava-se, 

via e-mail, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice D), para que 

fosse assinado e devolvido posteriormente. 

Devido à distância entre os campi do IFMT, a dificuldade de logística, o custo de 

deslocamento, o tempo hábil para desenvolvimento da pesquisa e a agenda de trabalho da 

autora da pesquisa, optou-se por realizar as entrevistas por videoconferência, que tem se 

demonstrado muito útil para superar as barreiras acima descritas e outras que surgiram com a 

pandemia.  

Inicialmente havia-se pensando em utilizar como meio para realizar as entrevistas, o 

aplicativo de comunicação Skype, que possui funcionalidades que permitem a gravação de 

áudio, no entanto, devido à algumas restrições operacionais de acesso a essa ferramenta no 

âmbito da instituição, optou-se por utilizar para a realização das videoconferências o hangouts 

do gmail, que permite fazer vídeo chamada e é uma ferramenta de comum acesso entre os 

servidores da instituição.  

Para gravação das entrevistas, foi instalado o aplicativo Tube a Carter que permite a 

captura e gravação das informações de áudio e vídeo. Como o foco das entrevistas era apenas 

a gravação do áudio, habilitou-se apenas essa função. O uso do aplicativo foi necessário, pois 

até o momento das entrevistas não havia sido disponibilizado pelo Google todas as 

funcionalidades presentes atualmente no Google Meet, que foram desenvolvidas e 

aperfeiçoadas durante o período de pandemia. 
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As entrevistas com os presidentes de comissão foram realizadas entre os dias 

03/02/2020 à 12/02/2020. O roteiro utilizado para as entrevistas encontra-se no apêndice B. 

Em relação à comissão responsável pelo PLS da reitoria, decidiu-se entrevistar 

apenas um servidor membro da comissão, pois além de trazer informações relacionadas ao 

trabalho da comissão, também poderia oferecer informações relacionadas às práticas 

sustentáveis no âmbito da instituição, por também estar bastante engajado nesse tema através 

de outros projetos. 

O roteiro para esta entrevista foi preparado com base em levantamento realizado na 

literatura e nas informações já obtidas nas entrevistas realizadas com os presidentes das 

comissões responsáveis pelo PLS nos campi. Desta forma, algumas possíveis soluções para o 

problema institucional relacionado ao PLS, que surgiram durante as entrevistas com os 

presidentes das comissões dos campi e que, possivelmente, poderiam ser solucionadas em 

parceria com a reitoria, foram confrontadas durante a entrevista.  

A entrevista foi agendada duas vezes para ser realizada por videoconferência, no 

entanto, acabou sendo desmarcada ambas as vezes devido a agenda do entrevistado, optando-

se assim por fazer as perguntas via mensagem de voz utilizando-se o aplicativo de mensagens 

WhatsApp, para que as respostas fossem dadas da mesma forma. A entrevista concretizou-se 

por mensagens de áudio no dia 02/04/2020. O roteiro da entrevista encontra-se no apêndice C. 

A figura 9 apresenta o fluxo seguindo para solicitar, agendar e realizar as entrevistas. 

A primeira etapa do fluxo dos presidentes de comissão dos campi e do representante da 

reitoria seguiram trajetórias distintas, já que se possuía previamente o e-mail do presidente da 

comissão da reitoria, sendo comuns as demais etapas. 
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Figura 9 - Fluxo da coleta de dados da pesquisa: entrevistas 
Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Ao total foram realizadas oito entrevistas. Sete com presidentes de comissão, dos nove 

campi que afirmaram ter comissão responsável pelo PLS atuante, e uma com servidor membro da 

comissão responsável pelo PLS na reitoria. O Quadro 13 descreve em detalhes as entrevistas 

realizadas:  

Quadro 13 - Relação de entrevistados 
Presidentes de comissão nos campi 

Sigla Cargo 
Período como presidente 

da Comissão 
Tempo da entrevista 

E1 Téc. de Laboratório de química Desde junho de 2017. 122 min e 40 seg 

E2 Professor Desde 2019 59 min e 29 seg 

E3 Professor Desde junho de 2019 45 min e 46 seg 

E4 Téc. de Laboratório de química Desde 2016 71 min e 53 seg 

E5 Eng. Agrônomo Entre 2017 e 2019 55 min e 05 seg 

E6 Professor Desde abril de 2017 38 min e 41 seg 

E7 Zootecnista Desde Agosto de 2018 Não registrado 

Representante da Reitoria 

Sigla Cargo 
Período como presidente 

da Comissão 
Tempo da entrevista 

E8 Economista Desde maio de 2019 25 min e 40 seg 

Presidentes de 

comissão dos Campi 

 

Entrar em contato com 

os campi que possuem 

comissão atuante e 

solicitar contato dos 

presidentes 

Representante da 

Reitoria 

Enviar e-mail 

explicando o objetivo 

da pesquisa e solicitar 

agendamento da 

entrevista 

Aguardar cinco 

dias o retorno 

do e-mail 

Houve 

retorno? 

Sim Não 

Agendamento da 

entrevista 
Reencaminhar e-mail 

Aguardar cinco dias o 

retorno do e-mail 

Houve 

retorno? 

Não 

Considera-se como negativa à 

entrevista 

Entrevista 

realizada 

Sim 

Sim 

Não 

Registro das 
informações 

Envio do TCLE 
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Tempo total de entrevistas com todos os entrevistados 419 min e 14 seg 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A transcrição ocorreu imediatamente após o término das entrevistas para minimizar a 

potencial mistura de informações entre as entrevistas ou lapsos de memória da entrevistadora. 

A gravação do áudio e as transcrições das entrevistas também ajudaram a evitar qualquer 

subjetividade da pesquisadora durante a análise dos resultados. Os resultados das entrevistas 

foram analisados por tópicos em sequência que respondessem os objetivos da pesquisa e 

garantiu que os resultados refletissem múltiplas observações em vez de uma única opinião. 

3.5.2 Pesquisa documental 

A pesquisa documental difere da pesquisa bibliográfica nos casos em que o material 

consultado é interno à organização (GIL, 2007). A utilização da pesquisa documental foi 

necessária para aplicação à realidade a ser investigada. Fazendo-se a análise documental dos 

PLS, dos relatórios semestrais e anuais e das atas de reunião das comissões.  

Inicialmente foram feitas buscas pelo PLS no site dos campi, bem como pelos 

relatórios semestrais e anuais, pois tratam-se de documentos com informações de interesse 

público que, conforme estabelecido na IN N°10/2012, devem obrigatoriamente ser dado 

publicidade. 

Os PLS e relatórios não encontrados no site dos campi foram solicitados aos 

presidentes das comissões no momento das entrevistas, apesar da solicitação, não houve 

novos planos ou relatórios apresentados.  

Importante ressaltar que mesmo os campi que não possuíam comissão apta a prestar 

entrevista, conforme já esclarecido anteriormente, a análise dos PLS desses campi foi levada 

em consideração, pois poderiam contribuir com o levantamento dos dados da pesquisa.  

Outra questão que ocorreu é que um dos campi que possui comissão em 

funcionamento não disponibilizou seu PLS, pois segundo informação do presidente da 

comissão, o mesmo estava em fase de reelaboração.  

Quanto às atas das reuniões das comissões, solicitou-se aos presidentes no momento 

das entrevistas se existiam e se havia a possibilidade de disponibilização. Dos cinco 

presidentes entrevistados que confirmaram haver atas de reunião disponíveis e que poderiam 

ser enviadas, apenas dois presidentes enviaram.  

O não envio das atas também pode estar relacionado à suspensão das atividades 

presenciais devido à pandemia, o que pode ter impossibilitado o acesso, provavelmente, 

porque tais documentos ficam arquivados no campus.  



56 

A coleta dos documentos analisados seguiu o fluxo apresentado na figura 10. Os PLS 

e os relatórios inicialmente seguiram fluxo distinto das atas. Nos campi que não foram 

encontrados os PLS publicados, foram solicitados no momento da entrevista, a partir de então 

seguiu-se o mesmo fluxo das atas. 

Figura 10 - Fluxo da coleta de dados da pesquisa: documentos 
Pesquisa documental 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com o intuito de identificar a origem das informações no momento da análise dos 

dados, mas cuidando para não expor os campi a qualquer tipo de constrangimento, optou-se 

por renomear a origem dos documentos analisados. O resultado da renomeação é apresentado 

no quadro 14. 

Quadro 14 - Renomeação dos documentos analisados 
Documento Código 

Plano de Logística Sustentável 

PLS campus A 

PLS campus B 

PLS campus C 

PLS campus D 

PLS campus E 

PLS campus F 

PLS campus G 

PLS campus H 

PLS campus I 

PLS campus J 

PLS Relatórios Atas 

Busca no site 

dos campi 

Encon-

trado? 

Arquivado para posterior 

análise 

Solicita-se no 

momento da 
entrevista 

Não 

O campus 

possui? 

Sim 

Registra-se 

como 

indisponível 

Não 

Disponi-

bilizado?

? 

Sim 

Não 

Solicita-se o envio 

Sim 
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Relatório 
RLT campus B 

RLT campus F 

Ata reunião comissão 
ATA campus F 

ATA campus G 

Fonte: Elaboração própria. 

Os documentos analisados na presente pesquisa embora não tenham sido a principal 

fonte de dados, serviram para complementar as entrevistas semiestruturadas. Essa estratégia 

de complementação de informações é denominada triangulação metodológica e tem como 

objetivo inibir a tendenciosidade passível de acontecer ao utilizar-se apenas um método e/ou 

técnica de coleta de dados (ABDALLA et al., 2018). 

3.5.3 Análise de Conteúdo  

Os dados obtidos na pesquisa documental e nas entrevistas foram tratados de forma 

qualitativa por meio da análise de conteúdo. A análise de conteúdo é conceituada por Bardin 

(1977, p. 42) como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

(BARDIN, 1977, p. 42).  

 

Para realizar a análise de conteúdo foram utilizados os passos que seguem a estrutura 

proposta por Bardin (1977), principal referência teórica que direciona a análise feita por este 

estudo, que consistem na pré-análise; exploração do material e tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação: 

1) Pré-análise: consistiu no levantamento dos documentos a serem analisados, escolha 

dos atores a serem entrevistados, o roteiro de entrevista, a formulação das proposições 

e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentaram a interpretação final, 

sendo extraídos os objetos da revisão da sistemática da literatura. 

2) Exploração do material: os dados e as palavras em comum foram classificados em 

ligações entre as diferentes variáveis para que houvesse um rumo coerente no material 

que estava sendo analisado, a partir de então foram elaborados os enunciados 

descritivos através de processos empíricos, dedutivos e devidamente categorizados e 

explorados no decorrer da análise;  

3) Tratamento dos resultados: entra o processo da codificação e da triangulação das 

diferentes etapas de análise, via entrevista semiestruturada e fontes documentais, 

quando algumas passagens repetidas se transformam progressivamente, atendendo 
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uma observação retrospectiva, esclarecendo os procedimentos adotados na pesquisa e 

produzindo resultados, evitando que os mesmos fossem distorcidos por desvios 

metodológicos durante a análise.  

A revisão dos dados finais foi feita de maneira exaustiva, utilizando-se técnicas que 

permitiram obter os procedimentos de investigação que levaram a inferências específicas 

sobre desenvolvimento do Plano de Logística Sustentável nos campi do IFMT, ao interpretar 

aspectos relevantes para o tratamento dos resultados.  

A pesquisa levou em consideração todos os campi da instituição que possuíam PLS 

publicado no site institucional, bem como os campi que alegaram possuir comissão 

responsável pelo PLS atuante. Devido ao baixo número de PLS publicados e de comissões 

atuantes, surgiu a suposição de que poderia haver barreiras que impediam a efetiva utilização 

do PLS na instituição. 

Portanto, o objetivo da análise dos dados foi colher informações para entender a 

origem dessas barreiras, como também buscar e propor soluções para as mesmas. No caso da 

presente pesquisa, os documentos submetidos à análise foram constituídos por dados 

primários obtidos nas entrevistas semiestruturadas e dados secundários, composto pelos PLS, 

relatórios anuais e as atas das reuniões das comissões disponibilizadas pelos campi. 

Para se chegar à etapa da inferência e posterior análise (interpretação), foram 

propostas categorias analíticas. As categorias analíticas foram baseadas a partir do 

levantamento das principais barreiras encontradas na literatura para a efetivação de práticas 

sustentáveis nas instituições de ensino e na Instrução Normativa N° 10/2012. 

3.6 Procedimentos para solução do problema 

As ações-chave propostas, com finalidade de efetivar o Plano de Logística Sustentável 

no âmbito do IFMT, foram adaptadas do framework de ações-chaves desenvolvido por Birney 

et al. (2010), a partir de estudos observando as organizações do setor público em todo o 

mundo que lideram a sustentabilidade, no qual identificaram nove ações-chave para órgãos 

públicos que visam disseminar o pensamento sustentável. As ações-chave envolve uma 

abordagem integradora, com política, estratégia e recursos, onde todas as partes interessadas 

encontram-se alinhadas para alcançar a sustentabilidade (BIRNEY et al., 2010). 

Buscando manter essa mesma abordagem integradora entre política, estratégia e 

recursos, onde todas as partes interessadas encontram-se alinhadas para alcançar a 

sustentabilidade, e no intuito de dar maior robustez às ações propostas, aparou-se, ainda, nos 
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estudos os estudos Azapagic (2003) e Broman e Robert (2017), que também propõem 

estruturas para o gerenciamento estratégico da sustentabilidade nas organizações, 

Cada ação-chave foi pensada e adaptada de modo que atendessem às necessidades da 

instituição, bem como fossem ao encontro do que já prevê a teoria baseada em estudos e 

experiências anteriores e que converge com a realidade investigada. 

Para a implementação das ações-chave foi proposto um plano de ação elaborado com 

base na ferramenta 5W2H. Essa ferramenta de análise tem o objetivo de direcionar as 

discussões em um foco evitando-se dispersão de ideias, a qual utiliza as seguintes questões 

chaves: O quê? Quando? Quem? Onde? Por quê? Como? e Quanto? “Dessa maneira todos os 

envolvidos na realização da ação ficam a par de todas as decisões de tal ação e tem uma visão 

completa do porquê da existência da mesma” (ANTONOV et al. 2017, p. 3). 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As análises dos resultados estão apresentadas em sequência de modo que respondam 

os objetivos da pesquisa. Não estão transcritas as entrevistas em seu todo, muito menos 

identificados os entrevistados, porém com discernimento suficiente para que a informação 

agregue valor à pesquisa e à compreensão do fenômeno.  

Preliminarmente realizou-se levantamento no site dos campi a fim de identificar 

quais possuíam PLS publicado, conforme determina a IN N° 10/2012. O levantamento foi 

realizado no dia 27/03/2019.  

Além de quantificar o número de campi que possuíam o PLS, o levantamento 

também tratou de identificar o ano de publicação para ter noção se estavam atualizados. O 

resultado do levantamento é ilustrado no quadro 15.  Optou-se por não os identificar para que 

não fosse causado nenhum tipo de constrangimento aos envolvidos. 

Quadro 15 - Levantamento dos PLS publicados no site dos campi do IFMT 

Lista de Verificação dos PLS do IFMT 

Fonte de Consulta: Site dos Campi.  Data: 27/03/2019 

Critérios analisados: baseado na IN 10/2012. 

Total de Campi consultados: 19, sendo desses 5 campi avançados. 

Última 

atualização 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 1 2 3 1 1 2 

Total de Campi que possui o PLS publicado no site: 10 

Fonte: Elaboração própria. 

Durante o levantamento dos PLS no site de cada campus percebeu-se que estavam publicados 

em lugares diferentes, além de vários PLS estarem desatualizados, nesse sentido, verificou-se a 

necessidade de fazer um levantamento mais detalhado junto aos campi para verificar quais 

efetivamente possuíam comissão responsável pelo PLS em funcionamento e, consequentemente, 

estariam com PLS sendo executado. O resultado desse levantamento é apresentado no quadro 16. 

Quadro 16 - Levantamento de comissão responsável pelo PLS nos campi 
Situação da Comissão responsável pelo PLS Quant. de campi  

Possui comissão em funcionamento 09 

Não possui comissão 06 

Comissão desatualizada  03 

Comissão com menos de 01 ano 01 

Total 19 

Fonte: Elaboração própria. 

Também foram feitas buscas no site dos campi, bem como solicitado no momento 

das entrevistas, os relatórios semestrais, os relatórios anuais e as atas das reuniões das 

comissões. O quadro 17 apresenta um resumo dos documentos obtidos e analisados. 
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Quadro 17 - Resumo de documentos obtidos e analisados 
Documento Quantidade de campi que disponibilizaram 

Relatórios semestrais  00 

Relatórios anuais 02 

Atas de reunião das comissões 02 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com base nos resultados dos levantamentos acima descritos, foi possível verificar um 

baixo número de PLS publicados, além de muitos estarem desatualizados, além da 

confirmação que de haviam poucas comissões atuantes.  Em relação aos relatórios semestrais 

e anuais, que se tratam de documentos exigidos pela IN N° 10/2012, também pode ser 

observado um baixo número de atendimento à exigência legal. Embora as atas de reuniões 

não sejam exigidas, também foi percebido um baixo número, demonstrando a falta de registro 

das ações relacionadas aos PLS na maioria dos campi da instituição.  

O baixo número de campi que possuem PLS publicado, comissão atuante e que 

elaboram os relatórios semestrais e anuais dão indícios de existência de barreiras que 

impedem a exequibilidade das práticas relacionadas ao PLS no âmbito da instituição.  

Com vistas a investigar a exequibilidade do Plano de Logística Sustentável nos campi 

do IFMT, analisar como são tratadas as ações relacionadas ao PLS no âmbito do IFMT e 

identificar e mapear as boas práticas e as barreiras relacionadas ao desenvolvimento do PLS 

nos campi do IFMT realizou-se análise de conteúdo dos documentos disponibilizados 

triangulando-os com as entrevistas e a literatura relacionada ao tema. 

 Os títulos foram divididos nas seguintes categorias: Gestão estratégica do PLS no 

âmbito da Instituição; Desenvolvimento das práticas sustentáveis a partir do PLS; 

Participação da Comunidade nas ações advindas do PLS.  

As categorias para análise e discussão dos resultados surgiram partindo-se das 

categorias analíticas que surgiram na revisão da literatura, onde foram investigadas as 

principais causas que impedem o desenvolvimento sustentável nas Instituições de Ensino, e as 

regras para elaboração do PLS previstas na IN N° 10/2012.  

A primeira categoria analisou como são tratadas as questões relacionadas ao PLS de 

forma estratégica a nível institucional. A segunda foi direcionada às questões mais práticas 

que se desenvolvem no dia a dia de cada campus, aonde considerou-se o conteúdo mínimo 

para a elaboração do PLS, os temas mínimos, os tópicos para os planos de ação e os relatórios 

semestrais e anuais, conforme previsto na IN N° 10/2012. E, por fim, a terceira categoria 

tratou da importância da participação da comunidade para o sucesso das práticas sustentáveis, 

dando-se ênfase ao conteúdo mínimo “Ações de divulgação, conscientização e capacitação”.  
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4.1 Gestão estratégica do PLS no âmbito da Instituição 

O IFMT, criado através da Lei 11.892/2008, é considerado uma instituição 

relativamente nova, se comparada a outras instituições federais de ensino do Brasil. Nos 

primeiros quatro anos de criação que antecederam ao decreto N° 7.746/2012 e a IN N° 

10/2012 que estabelecem obrigatoriedade de implantação do PLS na instituição, observa-se 

que o IFMT já buscava meios de desenvolver práticas sustentáveis, conforme relatos nas 

entrevistas e nos documentos analisados. 

 

“Ao longo dos últimos anos o IFMT procurou estabelecer uma cultura que envolva a 

temática sustentabilidade, incluindo o lançamento de editais de pesquisa e extensão 

na área, implantação em alguns campi e reitoria de residuários que maximizam a 

separação, reaproveitamento e reciclagem de materiais, a prática de processos 

licitatórios sustentáveis, a sensibilização da comunidade institucional para a 
sustentabilidade, a prática de políticas públicas inclusivas, a prática de políticas de 

qualidade de vida, a educação ambiental, além da participação em editais externos 

para implantação de usinas elétricas solares para obtenção de energia elétrica 

sustentável no interior dos campi” (PLS campus E; PLS campus G). 

 

“(...) mas uma coisa que eu percebi que a gente já trabalha aqui a algum tempo, 

antes mesmo dessa solicitação pra fazer essa adequação, que o pessoal aqui já tinha 

algumas práticas, pelo menos em relação ao campus eu consigo ver alguma ... 

trabalho de longa data nesse sentido” (E3). 

 

Apesar das iniciativas acima citadas datarem antes do decreto N° 7.746/2012, tais 

práticas sustentáveis parecem não fazer parte da estratégia da instituição como um todo 

(MARQUES; SANTOS; ARAGÃO, 2020), a afirmação tem como base o levantamento que 

aponta o número de campi que possuem o PLS publicado, 10 dos 19 campi e campi 

avançados. Além de apenas nove campi possuírem comissão responsável pelo PLS atuante.  

A realidade apresentada pelo IFMT quanto ao baixo índice de adesão dos campi ao 

PLS também está presente nas Universidades Federais brasileiras. Estudos de Ribeiro et al. 

(2018) e Franco et al. (2017), apontam que menos da metade das Universidades Federais 

brasileiras possuem o PLS publicado, sendo considerado um índice baixo, pelo fato de o PLS 

ter sido determinado por decreto e ser uma obrigatoriedade às organizações públicas federais 

a implementação e divulgação no site institucional (RIBEIRO et al., 2018; LUIZ et al., 2014).  

A dificuldade de implantar práticas sustentáveis nos campi universitários não é 

exclusividade das IE brasileiras, estudos de Larrán Jorge et al. (2015) revelam uma lenta taxa 

de progresso de muitas universidades espanholas no que diz respeito à implementação de 

práticas de sustentabilidade, fato que pode indicar que há claramente vários obstáculos a 

serem superados até que a sustentabilidade seja plenamente disseminada nas Instituições de 

Ensino.  
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Ao analisar as dificuldades para a implementação do PLS nos campi, a primeira 

situação que surge pelo relato dos entrevistados é que a implantação ocorreu pela necessidade 

de se cumprir a legislação, pressionados por nota de auditoria, corroborando com os 

resultados dos estudos de Warken e Klan (2014) e Warken, Henn e Rosa (2014), ao 

apontarem que a Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS) aplica a Sustentabilidade 

Ambiental preponderantemente para atendimento da legislação. 

 

“Então, a gente sentiu muita falta de alguém pra orientar, uma orientação. Só veio 

goela à baixo. Tem que fazer! A auditoria mandou, tem que fazer e pronto. Mas 

ninguém explicou como poderia fazer” (E4). 

 

“[...] e aí consequentemente, a gente já tinha um prazo de certa forma estourado, a 

reitoria estava cobrando a PLS e a gente acabou aproveitando parte do material que 

já havia sido montado nas aulas de biologia, né? E do controle ambiental e 
escrevemos o relatório final para que pudesse ser disponibilizado, então não houve a 

participação, acabou ficando restrito à comissão a elaboração da PLS” (E5). 

 

O ocorrido tanto na UFFS, quanto no IFMT, demonstram que no Brasil o 

desenvolvimento de uma cultura sustentável não é tão simples (FRANCO et al., 2017) e, 

geralmente, o sucesso das práticas sustentáveis estão diretamente vinculadas ao apoio dos 

gestores da instituição (KRUGER et al., 2011).  

Nesse sentido, os entrevistados quando questionados sobre o apoio e 

comprometimento dos gestores dos campi em relação às práticas sustentáveis, na maioria dos 

casos, confirmaram que a gestão tem sido presente nas ações. Corroborando com os estudos 

de Kruger et al. (2011), já anteriormente citado, aonde apontam que os campi que possuem o 

PLS em funcionamento são porque contam com o incentivo da gestão.  

 

 “Quanto à gestão aceitar isso aí a gente não tem nenhum problema. Não tem 

nenhuma barreira da gente conversar, da gente é... buscar alternativas sustentáveis 

pra dentro do campus, né? Então eu acho que com relação à gestão é bem tranquilo, 

às vezes o que falta é possibilidade de... de realizar as ações, né? Vontade não falta” 

(E2). 

  
“Olha, [...], isso eu não posso reclamar, eu recebo todo o apoio desde o início da 

comissão passada, desde quando começou surgir aí essa ideia, toda questão que já 

estava vindo aí, a lei e, também com a nova direção também todo o apoio (...)” (E4). 

 

Apesar dos relatos dos presidentes sobre o apoio dos gestores dos campi em relação ao 

desenvolvimento de práticas sustentáveis, as iniciativas ainda são isoladas e carecem de maior 

engajamento em âmbito institucional para que sejam, de fato, aplicadas e efetivadas e, 

consequentemente, se tornem parte da cultura da instituição (PEREIRA; BARBOSA, 2018; 

BRANDLI, et al., 2011), ou seja, a causa é levada adiante, muitas vezes, pela iniciativa e boa 
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vontade apenas dos membros da comissão com o apoio da gestão do campus, no entanto, 

percebe-se uma carência de engajamento e solidificação das práticas na instituição. 

 

“São coisas mais pontuais. Não tem se pensado a longo prazo. No meu ponto de 

vista, eu não vejo uma prática sustentável sendo utilizada na instituição, pelo menos 

aqui no Campus, não. Aqui no Campus [...] o que ocorre são práticas pontuais. As 

atividades a longo prazo não tem se trabalhado ainda” (E6).  

 

“Então, no nosso campus, já há alguns anos a gente tem buscado, né? Essas práticas 

sustentáveis, só que muitas vezes elas ficam muito superficiais, né? “Ah, reduzir 
copo plástico, tentar economizar energia”, mas as ações efetivas quanto a isso 

muitas vezes não tem significância, entendeu?” (E2). 

 

Além do apoio dos gestores dos campi, verifica-se na literatura que para as ações 

terem força e relevância precisam “ter aceitação e apoio institucional” (PALMA; ALVES; 

SILVA, 2013, p. 113). Os presidentes de comissões entrevistados foram bastante enfáticos 

nesse sentido. 

 

“[...] mas, mais uma vez nós esbarramos em alguns problemas, algumas situações 

que não são de alçada do campus, não são decisões do campus, são decisões que 

passam pela reitoria [...]” (E3). 

 

“[...] eu acho que é... Algumas ações a gente precisa que sejam feitas de forma 

institucional, né? Que nem, assim, a gente tá conseguindo fazer algumas coisas no 

campus, mas eu acho que se viesse alguma lá de cima, da reitoria” (E1). 

 

“Eu vejo dessa forma que eu te falei, que tem que ser uma política institucional, né? 

O IFMT trabalhar com esses objetivos... e aí cada campi tentar buscar seu caminho 
pra atingir aqueles objetivos, seria fenomenal, seria excepcional, acho um método de 

trabalho muito mais racional, né?” (E2). 

 

“O primeiro passo literalmente é ... Seria sair uma normativa da própria reitoria, a 

questão, não sei se todos os campi entregaram a PLS, né? Foi uma cobrança, mas 

não sei se todos entregaram, se saísse uma normativa da reitoria pedindo para que 

ela fosse apresentada para a comunidade acadêmica, consequentemente, debatida e 

talvez implantada [...]” (E6). 

 

Os relatos convergem para os resultados apresentados nos estudos de Gazzoni et al. 

(2018), Araújo, Freitas e Rocha (2017), Palma, Alves e Silva (2013), Lara (2012) ao 

apontarem que uma política institucional voltada para a sustentabilidade, que leva em 

consideração sua estrutura multicampi e envolva os setores e atividades, auxiliaria a inserção 

de uma cultura sustentável na instituição.  

A criação de uma política institucional voltada para a sustentabilidade também é 

apontada por Azapagic (2003) como o primeiro passo a ser seguido pelas instituições que 

desejam tornar-se sustentáveis, da mesma forma, nos estudos de Birney et al. (2010) defende-

se a necessidade de a instituição definir o que é desenvolvimento sustentável do ponto de vista 
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da instituição, para que essa ideia seja disseminada para todos que dela fazem parte. Essa 

definição pode ser dada também por meio de uma política institucional. 

Diante dos relatos dos presidentes das comissões e pelo que foi encontrado na 

literatura, quanto à necessidade de uma política institucional para alinhar as questões 

sustentáveis na instituição, dirigiu-se o questionamento sobre a possibilidade de elaboração de 

uma política sustentável institucional à Reitoria, através do seu representante, sendo relatado 

o que segue. 

 

“Finalizado o plano de logística sustentável a gente vai trazer pro debate a política 

de sustentabilidade da instituição. Nós temos algumas questões voltadas dentro do 

Plano de Desenvolvimento Institucional, né? E que vão ser revisadas e também 

utilizadas como parâmetro pra aprovação de uma política via resolução do Conselho 

Superior da instituição. Então a PRODIN vai ser fomentadora, vai ser quem vai 

puxar esse debate. Mas aí, [...], em termos de política, diferente do que foi agora no 

próprio plano, a gente vai trazer, sim, comissões... o debate com as comissões locais 

e aí essa preocupação de ouvir todos no sentido de utilizar a política de 

sustentabilidade” (E8). 

 

Além da confirmação quanto à questão da criação de uma política institucional, em 

sua resposta o entrevistado também trouxe à luz outra situação que implica no sucesso da 

política institucional que é a participação e o envolvimento da comunidade (SILVA; 

PINHEIRO, 2018; WARKEN; HENN; ROSA, 2014), no caso, as comissões responsáveis 

pelo PLS nos campi, a comunidade acadêmica, os gestores e demais servidores. 

No entanto, apenas a criação de uma política institucional não supera os desafios 

relacionados à sustentabilidade, sendo necessário estabelecer uma gestão que articule a 

política institucional (nível estratégico) às atividades das comissões locais (nível tático e 

operacional) (GAZZONI et al., 2018; SILVA; PINHEIRO, 2018; ARAÚJO; FREITAS; 

ROCHA, 2017) “no sentido de promover ou respaldar as mudanças necessárias nos processos, 

viabilizando também a formação (onde inexistem), a capacitação e dando condições de 

trabalho às Comissões [...] de cada campus” (SILVA; PINHEIRO, 2018, p. 23). 

Os estudos de Garlet et al. (2018) e Araújo, Freitas e Rocha (2017) apontam que, para 

que aja engajamento das ações sustentáveis com a política institucional é necessária “a 

estruturação de um setor que administre as questões ambientais em nível estratégico” 

(GARLET et al., 2018, p. 2) e/ou a “criação de uma Comissão que tenha como missão 

desenvolver e implantar um PGA” (ARAÚJO; FREITAS; ROCHA, 2017, p.36) , nesse 

sentido, os presidentes de comissões sugerem a articulação de uma comissão ou departamento 

na reitoria que integre e dê suporte aos campi no desenvolvimento das práticas sustentáveis.  
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“[...] Eu acho que a gente precisa de um apoio não só no nosso campus, mas de fora, 

porque a gente sabe que se não tiver o apoio da reitoria [...], se tivesse um 

departamento próprio pra isso seria fundamental, [...] eu falo que a maior parte da 

frustração, eu acho que nossa, é institucional, a gente é cobrado, a auditoria, o 

auditor, vem lá, coloca tudo bonito, precisa disso, disso e disso, mas não sabe o que 

a gente tá passando às vezes. „Por que que tem?‟, „Por que que não conseguiu 

fazer?‟ É claro, a gente sabe que vem de cima pra eles, mas qual é o apoio que nós 

estamos tendo? Não adianta só jogar nas costas da comissão, porque a maioria das 

pessoas, do pessoal da comissão também trabalha, também tem outras coisas pra 

fazer, às vezes faz muitas coisas, às vezes tá sem ter tempo, mas tenta, né?” (E4). 

 
“[...] a política do PLS é igual a do PDI, já teria que estar sendo feita, nos mesmos 

moldes que foi feito o PDI. [...] assim, questões de sustentabilidade o que eu vejo é 

isso, né? Uns questionamentos, assim, então, eu falar que eu tenho o PLS no IF, mas 

não tenho um que cuida, então, não funciona ou é uma pró-reitoria ou uma pessoa 

específica [...]” (E5). 

 

“Talvez um grupo de trabalho que se reunisse constantemente com as comissões, em 

um determinado período pra resolver as coisas ou remotamente [...], uma plataforma 

pra gente conseguir interagir, ver o que esta dando certo, compartilhar experiências 

de uma maneira mais intensa. Eu acho que isso é interessante” (E3). 

  

A sugestão de se ter uma comissão ou departamento lotado na reitoria que possa dar 

suporte aos campi também foi apresentada ao entrevistado representante da reitoria e foi vista 

como uma possibilidade real de ser acatada pela instituição. 

 

“Essa segunda pergunta, se no meu ponto de vista existe uma possibilidade da 

comissão permanente ou de algum setor específico da reitoria prestar o suporte pras 

práticas sustentáveis do campus, eu acredito que ela é uma questão “X” no seu 

estudo. Então, o que eu te respondo dessa pergunta, se existe a possibilidade da 

comissão permanente ou do setor específico pra cuidar, existe sim, a comissão 

permanente que esta sendo adotada hoje, [...], ela vai dar suporte aos campi, a gente 

vai reestruturar, pedir uma nova reestruturação das comissões e inclusive na nossa 

minuta, no nosso plano de logística sustentável vai ter um modelo mínimo pra que 

cada campus possa elaborar e a gente vai dar um prazo e isso tudo vai vir via 

resolução do Conselho Superior, então a gente vai dar essa orientação e vai 

monitorar, sim, os campi na escrita, mas não só na escrita, né? Eu acho que o 
principal tá no monitoramento das ações efetivas pós escrita de cada um dos planos, 

então, a comissão permanente vai dar esse suporte, tá?[...]” (E8). 

 

A afirmação sobre a possibilidade de desenvolvimento de uma política institucional 

voltada para a sustentabilidade e de uma comissão ou departamento específico para dar 

suporte aos campi nas atividades relacionadas ao PLS surgem como possibilidades para 

efetivar o PLS na instituição e são ratificadas com o resultado de estudo de Machado et al. 

(2013) ao afirmarem que “as instituições que priorizam a Gestão Ambiental, implantando 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e mantendo um departamento específico para a sua 

gestão, apresentam um nível de adoção de práticas mais elevado” (MACHADO et al., 2013, 

p. 1).No quadro 18 é apresentada uma síntese dos pontos mais relevantes tratados no tópico 

4.1 relacionando-os com o que foi identificado literatura relacionada ao tema.  
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Quadro 18 - Síntese dos pontos relevantes do tópico 4.1 
Pontos relevantes do tópico Levantamento bibliográfico 

A implantação do PLS ocorreu pela necessidade 

de se cumprir a legislação. 

“a instituição adota as práticas de sustentabilidade 

ambiental influenciada preponderantemente pela 

legislação” (WARKEN; KLAN, 2014, p. 99). 

“a instituição aplica a Sustentabilidade Ambiental 

preponderantemente para cumprir os requisitos legais” 

(WARKEN; HENN; ROSA, 2014, p. 147) 

As iniciativas relacionadas ao PLS ainda são 

isoladas e carecem de maior engajamento em 

âmbito institucional. 

“em ambas as universidades estudadas, a existência de 
iniciativas ambientais isoladas nos campi” (PEREIRA; 

BARBSA, 2018, p. 25). 

“o que se observou na avaliação é que essas ações são 

isoladas” (BRANDLI et al., 2011, p. 34). 

O desenvolvimento das práticas sustentáveis nos 

campi está diretamente relacionado ao nível de 

apoio e comprometimento dos diretores gerais. 

“somente a partir da sensibilização dos gestores e, 

consequentemente, dos demais colaboradores da 

instituição é que ter-se-á condições propícias para o 

desenvolvimento de ações e implantação efetiva da 

agenda ambiental na instituição” (KRUGER et al. 2011, 

p. 58). 

Necessidade de uma política institucional voltada 

à sustentabilidade. 

“é necessário que as instituições de ensino superior (IES) 

trabalhem em torno de um sistema integrado de gestão 

ambiental” (LARA, 2012, p. 1646). 
“Conclui-se que há necessidade de definição de uma 

Política Ambiental institucional, que venha constituir a 

base do planejamento estratégico da IFES frente às 

questões de sustentabilidade” (ARAÚJO; FREITAS; 

ROCHA, 2017, p. 36). 

“A busca pelo desenvolvimento sustentável deve ser uma 

política de âmbito institucional” (GAZZONI, et al., 2011, 

p. 13). 

“Salienta-se que a implantação de uma política 

institucional poderia facilitar e tornar mais ágil o 

processo de inserção da sustentabilidade” (PALMA; 
ALVES; SILVA, 2013, p. 113). 

Necessidade de articulação de uma comissão ou 

departamento na reitoria que integre e dê suporte 

aos campi no desenvolvimento das práticas 

sustentáveis 

“criação de uma Comissão que tenha como missão 

desenvolver e implantar um PGA” (ARAÚJO; 

FREITAS; ROCHA, 2017, p.36). 

“a estruturação de um setor que administre as questões 

ambientais em nível estratégico” (GARLET et al., 2018, 

p. 2) 

Fonte: elaboração própria, com base na análise e discussão dos resultados e na literatura.  

4.2 Desenvolvimento das práticas sustentáveis a partir do PLS 

As instituições de ensino por possuírem características peculiares, exigem que seu 

planejamento estratégico leve em consideração seu universo complexo e plural (MARQUES; 

SANTOS; ARAGÃO, 2020), isso também é válido e deve ser levado em consideração 

quando se trata do planejamento estratégico do PLS.   

Ao analisar os Planos de Logística Sustentável elaborados pelos campi do IFMT, 

percebe-se que houve a preocupação em planejar estrategicamente as ações a serem 

desenvolvidas, inclusive utilizando-se de ferramentas conceitualmente tradicionais como o 

ciclo PDCA e o Balanced Scorecard. 
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 “O processo de gestão para implementação do plano de ação seguirá o Ciclo PDCA 

a fim de monitorar as medidas de modo contínuo. [...] ou seja, é uma metodologia 

simples composta de quatro passos que orienta constantemente planejar melhorias, 

verificar sua eficácia através do monitoramento dos seus indicadores, e assim que 

constatada a desejada melhoria, implementá-la” (PLS campus B). 

 

“[...] nesse PLS, foi a adoção da metodologia inspirada no Balanced Scorecard - 

BSC, que é um sistema utilizado mundialmente para descrição de objetivos 

estratégicos com indicadores de desempenho, metas e planos de ação. O sistema 

BSC permite traduzir a estratégia em ações operacionais e controlá-las, direcionando 
os esforços para a sua realização” (PLS campus C). 

 

Apesar de demonstrada a preocupação com o planejamento estratégico, percebe-se que 

muitas ações propostas acabaram ficando apenas no papel durante a execução do PLS. 

Embora os problemas relacionados à execução da estratégia possam estar relacionados a 

motivos diversos (CALDEIRA; KALLÁS, 2019), no caso em questão, o fator 

financeiro/orçamentário foi apontado pelos presidentes entrevistados como um dos principais 

entraves para a efetivação do que foi planejado. 

 

“E, se a gente tivesse esse auxílio financeiro, a gente poderia desenvolver muito 

mais coisa [...], só que pra fazer algumas demandas a gente precisaria de recursos, 

né? Pra ficar melhor ainda, pra incentivar, pra incentivar a prática sustentável, então 

a gente precisa de um orçamento, então a gente precisa de... Pra que a ideia dê certo 

a gente precisa de investimento de algum lugar, então, algumas coisas a gente não 

consegue desenvolver por falta de orçamento específico pra isso, pra essa ação. 
Então eu acho que é uma parte, praticamente 80% das ações da comissão de 

sustentabilidade é dificultada por falta de orçamento próprio pra isso. É uma 

dificuldade bem significativa” (E1). 

 

“Assim, [...], a gente ta fazendo o que é possível diante dos cortes que tem aí, né? 

Então por isso que a gente já tem o chefe do departamento conosco aí (risos), que é 

pra ajudar. Hoje a gente tem conseguido, [...] Mas assim, o recurso hoje a gente usa 

de acordo com o que o DAP fala que tem ou não tem, até mesmo porque a gente não 

tem feito ainda nada que a gente não possa tentar alcançar” (E4).  

 

“Mas o que eu vejo é vontade, vontade a gente tem, né? Mas o que falta pra gente é 
recurso, darem maior importância dentro do orçamento” (E2). 

 

“[...] pra algumas situações é tranquilo pra desenvolver uma ideia, [...] depende do 

projeto de sustentabilidade que a gente vai implantar, você precisa de certo volume 

de recurso e muitas vezes o edital não vai te permitir isso, então, é uma coisa pra ser 

pensada na instituição é justamente é colocar recurso que sejam o suficiente ou que 

permitam fazer um trabalho um pouco melhor. Que as vezes, um projeto lá que, 

1.500,00 reais uma taxa de bancada, com 1.500,00 reais você não vai conseguir 

fazer um bom trabalho” (E3). 

 

O que foi apontado em relação à indisponibilidade de recursos pelos presidentes de 

comissões converge com pesquisas de outros autores que também trataram das práticas 

sustentáveis em instituições de ensino: “a indisponibilidade de recursos financeiros [...]” 

(NOGUEIRA; MOURA-LEITE; LOPES, 2019, p. 63), “outra questão foi a restrição 
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orçamentária para a promoção de ações sustentáveis [...]” (PEREIRA; BARBOSA, 2018, p. 

22), “em relação às principais barreiras foram apontados a falta de recursos, [...] financeiros, 

[...] (MACHADO et al., 2013, p. 9). 

Nesse sentido, interrogou-se também o representante da reitoria sobre a possibilidade 

de a instituição disponibilizar orçamento específico para que as comissões pudessem 

desenvolver de forma mais efetiva as práticas sustentáveis advindas a partir do PLS, como 

resposta ao questionamento obteve-se o seguinte esclarecimento. 

 

 [...] nós temos que entender da seguinte forma, é... hoje nós temos uma execução, 

contrária até de alguns institutos da rede federal, aonde essa execução é respeitada a 

autonomia financeira de cada um de nossos campi, então, a Reitoria ela não se 

apropria de nenhum recursos, a reitoria ela não tem aluno, e o nosso recurso ele é 

baseado em alunos, então, nós temos hoje, a gente recebe, assim como qualquer um 

outro dos outro campi, a gente recebe um recurso pra subsidiar o custeio e o 
investimento dos equipamentos da nossa sede que é a Reitoria, é... então a gente não 

tira nenhum tipo de recurso de cada um dos campi, então, eu não vejo essa 

possibilidade, é no atual momento por ver uma autonomia financeira de cada 

campus, eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido de que cada gestor de 

campus destine um recurso, assegure um recurso, assim como é feito pra assistência 

estudantil , assim como é feito pra editais de pesquisa e extensão, que eles assegure 

um recurso pra que seja desenvolvido as ações de sustentabilidade. 

 

 

Apesar da explanação sobre a impossibilidade de disponibilização de recursos 

específicos via Reitoria para os campi destinarem às suas práticas sustentáveis, foi sugerida a 

possibilidade de destinação de recursos financeiros via edital com linha de pesquisa 

relacionada ao tema sustentabilidade. 

 

[...] Complementando [...] é... o  que acontece, hoje existe uma possibilidade que 

não é utilizada pelos gestores, de ser incluída em editais de pesquisa e extensão 

linhas temáticas específicas pra tratar, por exemplo, da sustentabilidade, então, nós, 

a Proex, a pesquisa, abre os editais e ela consulta os campi a cerca de qual linha que 
quer ser fomentado. Os campi podem dar prioridade, por exemplo, extensão rural, a 

pesquisa aplicada, enfim... Então, o campus pode a pedido da comissão, o diretor 

pode fazer a solicitação que seja destinado dentro do edital de pesquisa e extensão 

ou extensão uma linha específica pra financiar projetos nos campi para a 

sustentabilidade. Então, seria uma forma de poder trabalhar a cultura, trabalhar essa 

questão em termos de projetos nos campi e também de destinar recursos, tanto de 

investimento, tanto de custeio e bolsa para os coordenadores pra que se trabalhe essa 

questão, então, eu acho que essa é uma saída que a gente tem, e que a gente tem que 

se empoderar dela (E8). 

 

Diante do que foi relatado, acredita-se que a Reitoria pode contribuir através de 

campanhas de conscientização e fomento, para que os gestores dos campi se sensibilizem com 

as questões sustentáveis e, a partir daí o investimento em práticas sustentáveis passem a fazer 

parte da previsão orçamentária dos campi/instituição, corroborando com o estudo de Machado 
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et al. (2013). A necessidade de identificação e alocação de recursos para o desenvolvimento 

de práticas sustentáveis também é um dos temas tratados por Azapagic (2003). 

Outra possiblidade relacionada à questão financeira foi sugerida por um dos 

entrevistados, o qual propõe a busca de parcerias externas para o aporte de recursos 

financeiros para o desenvolvimento das práticas sustentáveis: “[...] buscando fontes externas 

de financiamento, para desenvolver a sustentabilidade dentro do campus [...]” (E3). 

Apontou-se também entre os entrevistados como uma questão que dificulta a 

efetivação do que foi planejado é o número limitado de servidores, que desempenham 

atividades específicas no seu setor de lotação e conciliam as atividades relacionadas ao PLS, 

assumidas a partir da designação por meio deportarias de nomeação. Nesse sentido, suas 

atividades na instituição não são exclusivas para atender às práticas sustentáveis, mas 

atividades complementares às demais oriundas da sua função. 

 

“Olha, recursos humanos. É... Apesar do número de funcionários, às vezes a gente, 
nós, esbarramos na disponibilidade de tempo ou até mesmo na vontade de mais 

pessoas participarem. Participam das práticas, mas participar ativamente nas 

comissões e subcomissões é a dificuldade. Nossa rotatividade dentro da comissão é 

muito grande, nós temos essa rotatividade dentro da instituição” (E3). 

 

“Em termos de instituição, barreiras é servidores, tá? [...] Se nós vencêssemos essa 

questão do número de servidores. As tarefas que a gente tem hoje, a gente não 

consegue dar fluidez. A principal barreira é o número de servidores, [...] eu coloco 

em primeiro lugar a questão de servidores para trabalhar” (E8). 

 

O que foi relatado nas entrevistas é confirmado nos relatórios anuais, os quais apontam 

que a dificuldade em relação ao desenvolvimento das práticas sustentáveis pode estar 

diretamente relacionada aos servidores, no que tange à movimentação do pessoal designado 

para colaborar na condução do PLS, resultado semelhante ao que foi apontado nos estudos de 

Pereira e Barbosa (2018).  

                        

“Algumas ações foram prejudicadas no período referido devido alguns pedidos de 

dispensa da comissão, por motivos diversos, incompatibilidade com a realização de 
outras atividades, exoneração por posse em cargo não acumulável em outra 

instituição pública, licenças, afastamentos para capacitação, entre outros” (Relatório 

Campus F). 

 

“Cabe ressaltar que as Comissões envolvidas no processo, [...] encontravam-se 

esvaziadas e desatualizadas devido ao fato de muitos servidores que faziam parte das 

mesmas estarem afastados ou terem sido removidos” (Relatório Campus B). 

 

Sabe-se que tanto para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao PLS, quanto 

às atividades relacionadas a outras comissões, esbarra-se no número limitado de servidores. 
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Uma alternativa que não resolve totalmente o problema, mas que pode mitigar a questão da 

rotatividade dentro da comissão surgiu durante as entrevistas com os presidentes de 

comissões, que sugerem a investigação e a consulta prévia aos servidores sobre o interesse de 

participarem e se envolverem com a causa.  

 

“E geralmente quando a gente vai alterar a portaria por ...  „ah, alguém pediu pra sair 

para capacitação ou alguma coisa assim‟, eu mando pra direção „Ó... A gente tá 
precisando fazer uma adequação na comissão de sustentabilidade‟,  aí ela manda e-

mail e pergunta quem efetivamente quer participar da comissão, porque  nós já 

tivemos problemas da pessoa falar „ah, eu quero‟ e coloca o nome, faz portaria e não 

trabalha. Então ela (a direção) manda e-mail falando quem efetivamente poderia 

estar trabalhando nas ações da comissão, quem se dispõe, olhar a agenda pra ver se 

vai ter tempo para fazer.” (E1). 

 

“Fui um voluntário pressionado (risos). Na verdade a amiga minha foi presidente, é 

presidente ainda, da comissão de sustentabilidade, aí ela estava nessa busca de 

pessoas pra assumir essas outras duas “sub” comissões, né? Vamos colocar assim, e 

aí me fez o convite e aí explicou, aí eu falei “vamos encarar, né?[...]” (E2). 

 

A sobreposição e, consequentemente, a sobrecarga dos servidores com as atividades 

relacionadas às atividades do PLS e as atividades próprias do cargo ou da função que o 

servidor exerce, reforça a necessidade de um departamento ou setor específico para tratar 

exclusivamente das atividades relacionadas ao PLS também nos campi e corrobora com 

Azapagic (2003), ao propor identificação de pessoal-chave e atribuição de responsabilidades 

aos envolvidos com questões sustentáveis da instituição. 

Embora a implantação de um setor não supere a questão do número limitado de 

servidores, a sua adoção poderia ser uma questão a ser pensada pelos gestores, o qual 

poderiam buscar, dentro de suas possibilidades, maneiras de ajustar o número disponível de 

servidores para compor esse novo setor.  

4.2.1 Conteúdo Mínimo do PLS 

Os planos de logística sustentável foram analisados, detalhadamente, a fim de entender 

seus desdobramentos práticos. Tomou-se como base para análise o art. 5° da IN N° 10/2012, o 

qual dispõe sobre o conteúdo mínimo que cada plano deve conter, a saber, 

 

Art. 5º Os PLS deverão conter, no mínimo: 

I – atualização do inventário de bens e materiais do órgão ou entidade e 

identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição; 

II – práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços; 

III – responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano;  

IV – ações de divulgação, conscientização e capacitação. 
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4.2.1.1 Atualização do inventário de bens e materiais 

A partir do levantamento feito nos PLS disponibilizados pelos campi do IFMT, foi 

possível verificar que, dos 10 PLS analisados, nenhum atendeu totalmente ao requisito 

contido no inciso I, do art. 5° da IN N°10/2012.  

O campus A disponibilizou no seu PLS lista contendo os bens patrimoniais e os 

materiais de consumo do campus, no entanto, não foi apresentado similar de menor impacto 

para substituição. 

No PLS do campus C, há a informação de que a comissão responsável pelo PLS 

solicitou à direção geral a criação de duas comissões, uma para almoxarifado, cabendo 

realizar o trabalho de levantamento e ajuste de estoque nos sistemas e outra para patrimônio, 

cabendo realizar o trabalho de levantamento e ajuste dos bens patrimoniais do campus e 

adequações nos sistemas. Ficando condicionada ao trabalho dessas comissões a apresentação 

do inventário de bens e materiais atualizados com a identificação de similares de menor 

impacto ambiental para substituição. 

O campus H não apresentou no PLS lista dos bens e materiais com a identificação de 

similares de menor impacto ambiental para substituição, no entanto, informou no seu PLS que 

tal ação já é desenvolvida no campus, no entanto, não apresentou nenhuma evidência para 

comprovar tal afirmação. 

Uma possível solução para a questão de controle e identificação dos materiais de 

consumo e do patrimônio é o seu controle dentro do SUAP, que se trata de um sistema de 

informação próprio do IFMT, criando-se um campo para identificação de similares de menor 

impacto ambiental, com vistas a ajudar no controle da substituição nas compras futuras. No 

entanto, o SUAP ainda demanda alguns ajustes para o módulo “materiais de consumo” 

conforme relato do entrevistado E8. 

As dificuldades com o tratamento do inventário pela ausência de um sistema que 

integre essas informações e auxilie na identificação e classificação de materiais sustentáveis 

dos campi do IFMT, assemelha-se ao que foi constatado por Pereira e Barbosa (2018) em 

estudo realizado nas Universidades Federais da Região Metropolitana de São Paulo, onde 

relatam que “dificuldades foram encontradas em função dos campi apresentarem distintas 

plataformas de sistemas que suportam tais informações, sendo que essas não indicavam se o 

material é ou não sustentável” (PEREIRA; BARBOSA, 2018, p. 21). 

O atendimento a esse requisito contido na instrução normativa não pode ser 

considerado uma atividade simples nos campi, pois exige um trabalho dispendioso se for 
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levado em consideração o número de bens e materiais contidos na instituição. Nesse sentido, 

sugere-se que a comissão responsável pelo PLS realize um estudo em conjunto com o setor de 

almoxarifado e patrimônio e o setor de compras e licitações de cada campus para que, de 

acordo com sua realidade e estrutura, possam propor a substituição dos bens e materiais por 

similares que causem menos impactos ao meio ambiente (PEREIRA; BARBOSA, 2018; 

ARANTES; VIEIRA NETO; CARDOSO, 2014). 

4.2.1.2 Práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços 

Ao analisar o segundo requisito “práticas de sustentabilidade e de racionalização do 

uso de materiais e serviços”, considerou-se os temas mínimos que devem ser abrangidos, 

constantes no art. 8° da IN N° 10/2012, a saber, material de consumo, energia elétrica, água e 

esgoto, coleta seletiva, qualidade de vida no ambiente de trabalho, compras e contratações 

sustentáveis e deslocamento de pessoal (BRASIL, 2012a). 

Ao realizar levantamento nos PLS, verificou-se que os campi não trataram de todos os 

temas mínimos previstos na instrução normativa, conforme quadro 19. Os temas atendidos 

por praticamente todos os campi que possuem PLS são, energia elétrica, água e esgoto, coleta 

seletiva e compras e contratações sustentáveis, esses resultados são próximos aos apontados 

por estudo realizado em universidades da Malásia onde foram identificadas como tendo 

prioridades mais altas no gerenciamento de suas instalações iniciativas para eficiência 

energética, redução de resíduos e conservação da água (HASIM et al., 2020). 

Quadro 19 - Levantamento dos temas mínimos nos PLS 
Temas Mínimos a Serem Abrangidos Quant. de campi que 

atendeu ao requisito 

Material de consumo (no mínimo papel para impressão, copos descartáveis e 

cartuchos para impressão). 
7 

Energia elétrica. 9 

Água e esgoto. 10 

Coleta seletiva 9 

Qualidade de vida no ambiente de trabalho. 8 

Compras e contratações sustentáveis (pelo menos, obras, equipamentos, 

serviços de vigilância, de limpeza, de telefonia, de processamento de dados, 
de apoio administrativo e de manutenção predial). 

9 

Deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, com 

foco na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes. 

8 

Fonte: Elaboração própria, com base no art. 8° da IN N° 10/2012. 

 

Embora deva ser considerado que cada campus possui suas peculiaridades e, por isso, 

suas ações devem ser adaptadas conforme sua realidade verificou-se que apenas o campus D 

justificou no seu PLS a ausência de previsão de coleta seletiva, por não dispor de espaço 

físico para essa ação. 
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“Para viabilizar a coleta seletiva, seria necessário um espaço para armazenar os 

resíduos, até que fosse acumulado um volume considerável para a sua destinação, 
tendo em vista, o gasto com combustível nesse descolamento. Atualmente, o 

Campus não dispõe de área física para isso, o que inviabilizou a iniciativa” (PLS 

campus D). 

 

Contudo, houve campi que incluíram outros temas além dos temas mínimos. No 

quadro 20 são apresentados os temas emergentes identificados durante a análise dos PLS. 

 

Quadro 20 - Temas emergentes no PLS dos campi 
Tema Emergente Campus que adotou 

Educação Ambiental Campus A; B; F; G e I. 

Programa A3P Campus A. 

Comunicação Interna Campus B. 

Sensibilização Campus F; G e I. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Análise do atendimento aos temas mínimos foi triangulada com as entrevistas, as atas 

de reuniões e os relatórios anuais apresentados pelos campi. A seguir será apresentado 

detalhadamente cada um dos temas mínimos exigidos de acordo com o art. 8° da IN N° 

10/2012, na ordem dos incisos I à VII. 

No que tange ao tema “Material de consumo” em que é sugerido no mínimo papel 

para impressão, copos descartáveis e cartuchos para impressão percebe-se que dentre os 

campi essa prática tem se mostrado efetiva. 

 

“É... o que eu mais... que eu mais fiquei orgulhosa, que a gente conseguiu fazer foi a 

questão dos copos [...]” (E1). 

“A questão do aproveitamento do papel, rascunho [...], então a conscientização do 

rascunho, hoje a gente já conseguiu com que a maioria dos setores faça, imprimam, 
praticamente tudo na parte do rascunho, só documento oficial que não tem como, 

né? A pessoa não precisa usar o rascunho. O copo eu acho que foi um grande 

avanço, eu vou falar pelo meu setor, hoje a gente não utiliza copo plástico, 

dificilmente, hoje cada um tem o seu copo de vidro, né? Ah, outra coisa que nós 

usava era tonner, ave Maria, era recorde, hoje já diminuiu muito [...]” (E4). 

 “Fornecimento de canecas, copos para servidores, estagiários e terceirizados. Para 

os alunos foram fornecidos garrafas tipo squeezes” (RLT campus F). 

 

As ações desenvolvidas pelos campi do IFMT relacionadas ao tema “material de 

consumo” são bem próximas às apresentas em outras instituições de ensino como o 

CEFET/RJ que realiza a impressão de documentos no modo frente e verso (TRIGO; LIMA; 

OLIVEIRA, 2014) e o IFRN que tem reduzido o uso de copos plásticos descartáveis a partir 

da utilização de canecas e squeezes (SILVA; PINHEIRO, 2018). 
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Quanto ao tema “energia elétrica” percebe-se que os campi do IFMT têm buscado 

formas de reduzir o consumo.  

 

 “[...] em todas as salas têm uns “adesivinhos” falando „desligue ao sair‟ „desligue o 

ar condicionado‟, „desligue as luzes‟, então são práticas bacanas que a ajudam a 

reduzir o gasto energético dentro do campus” (E6). 
 

[...] criando cortina verde pra diminuir o uso de ar condicionado que é uma coisa de 

longo prazo [...] (E5). 

 

“[...] a questão da energia, a gente trocou vários ares por daqueles lá... deixa eu 

lembro o nome...[...] Inverter, né? [...] Questão de desligar, questão de finais de 

semana desligar os bebedouros, desligar também os computadores. A gente até 

começou de uns tempos pra cá programar para que os computadores desliguem 
depois de um certo horário, depois das nove e meia, acho que foi esse horário 

mesmo nove e meia, todos os computadores do campus já desligam, né? Pra não ter 

esse problema. Porque, as vezes, acontece do servidor deixar ele ligado” (E4). 

 

“Nós já fizemos e também merece destaque, eu estava lembrando agora, a gente já 

faz o acompanhamento da demanda contratada de energia elétrica porque quando a 

gente tem uma demanda contratada para além do que o campus utiliza, a gente paga 

a mais por isso, então a gente fica frequentemente de olho na demanda que os campi 

têm contratada, justamente pra não pagar mais recurso público em cima disso, tá?” 

(E8). 

 

Ao observar os relatos dos entrevistados, as práticas relacionadas à energia elétrica 

podem partir de iniciativas como a conscientização sobre não deixar aparelhos ligados quando 

esses não estiverem sendo utilizado, quanto à revisão das demandas de energia elétrica. 

Ambas são ações não demandam investimentos, ao contrário, reduzem custos e proporcionam 

resultados efetivos na instituição (TRIGO; LIMA; OLIVEIRA, 2014). 

Apesar das boas práticas mencionadas, ainda existe na instituição resistência ao 

desenvolvimento de atividades rotineiras que visam à racionalização desse recurso 

(GAZZONI et al., 2018), conforme relato verificado no PLS do campus A, ao relatarem a 

“constante ocorrência de lâmpadas e equipamentos (computadores e aparelhos de ares-

condicionados principalmente) ligados, porém sem presença e/ou uso por usuários”. A fim de 

inibir que tais situações ocorram com frequência, Silva e Nassar (2016) sugerem a adoção de 

cartazes e adesivos como forma conscientização permanente para auxiliar a diminuir o 

consumo de energia. 

Outra iniciativa relacionada à questão da energia elétrica é a implantação de usinas 

fotovoltaica nos campi, que se apresenta como uma ação concreta em torno de uma possível 

política de desenvolvimento sustentável na instituição.  

 

“É.. nós temos, ainda, nossa estação, estação fotovoltaica. Já foi implantada aqui. 
Ela é utilizada, apesar de ser um recurso tecnológico, até porque nós termos um 
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curso em eletrotécnica industrial aqui, mas não deixa de ser uma prática sustentável 

ao produzir energia solar” (E6). 

 

“Nós temos uma prática que foi iniciada nos últimos dois anos relativas à instalação 

de usinas geradoras de energia fotovoltaica, nós temos seis usinas hoje com mais 

seis empenhadas, então doze campi nosso vão contar com energia renovável. [...]” 

(E8). 

 

Embora a implantação de usinas fotovoltaicas exija um valor considerável no 

orçamento da instituição, deve ser considerada como um investimento à longo prazo, em que 

o valor investido retornará ao campus, na forma de desconto na conta de energia a partir da 

sua geração própria. A instalação de usinas fotovoltaicas nas instituições de ensino tem sido 

considerada uma iniciativa promissora, adotada também pelo IFRN, que em 2016 já contava 

com oito usinas em funcionamento em seus campi (SILVA; PINHEIRO, 2018). 

O uso racional da água é o tema mínimo tratado por todos os campi que possuem PLS 

publicado, demonstrando a preocupação com o uso adequado desse recurso. A maioria das 

ações previstas nos PLS está relacionada à conscientização e implantação de dispositivos que 

auxiliam na economia de consumo. 

 

“Priorizar a utilização de dispositivos hidráulicos e aparelhos que reduzam o 

consumo de água; sinalizar áreas comuns dos edifícios do Campus sobre o uso 

racional de água; Priorizar a substituição de torneiras comuns por dispositivos 

hidromecânicos com temporizador de ciclo de funcionamento ou de sensor de 

presença de mãos, notadamente em locais de grande circulação, e nos casos onde 

não deve haver contato das mãos nas torneiras, implantar válvulas de acionamento 

com o pé. Priorizar a instalação de aeradores em torneiras, reduzindo o volume de 

água gasto; Priorizar a substituição de bacias sanitárias por sistemas com caixa 

acoplada e mecanismo de descarga de duplo acionamento (duo flush), permitindo ao 

usuário selecionar o volume de descarga a ser utilizado; Priorizar a implantação de 
registro regulador de vazão em chuveiro e duchas, limitando a vazão em condições 

de alta pressão; e Priorizar a substituição, onde possível, dos sistemas de irrigação 

de jardins e áreas verdes por equipamentos de menor uso da água, como sistemas de 

irrigação por gotejamento e instalação de válvulas de regulagem de vazão e 

temporizadores” (PLS campus B). 

 

“Promover conscientização e uso racional sobre consumo de água. Colagem de 

adesivos educativos nos banheiros com frases indicativas de uso racional da água.  

Implementar Sistemas para Captação e Armazenamento da Água da chuva para 

utilização na limpeza do Campus. Aprimoramento das Técnicas de Irrigação 

utilizadas na horta do Campus, bem como, o monitoramento de tubulações visando a 
prevenção de desperdício de água” (PLS campus A). 

 

“Criação de um plano de contenção de gastos de água, com adesivos indicativos 

para diminuição do consumo. Ações de orientação (palestras e folders) para 

conscientização e sensibilização dos usuários da água do campus. Política de compra 

de novas torneiras (fechamento automático). Introdução de um plano de reutilização 

de água (coleta de água da chuva. Reuso da água gerada pelos aparelhos de ar 

condicionado)” (PLS campus E). 

 

“Realizar campanha de conscientização visando o correto uso da água pela 

comunidade de [nome do Campus]; Sugerir ao Departamento de Serviços de Apoio 
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a substituição das torneiras dos banheiros por torneiras automáticas e das caixas de 

descargas dos sanitários por outras que tenham um menor consumo de água.” (PLS 

campus H). 

 

Desde 2015 o Projeto Esplanada Sustentável, através da portaria N° 23, tornou 

obrigatório para todas as unidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional o acompanhamento do consumo da água através do Sistema Esplanada 

Sustentável (SisPES), que visa auxiliar no controle das despesas administrativas, avaliando 

em que medidas as ações adotadas pela Administração Pública na redução do consumo de 

papel, energia elétrica e água atingiram os objetivos propostos (BRASIL, 2015). 

No entanto, não são todos os campi que realizam o acompanhamento do consumo de 

água, devido à água utilizada nesses campi ser oriunda de poços artesianos. 

 

“Não foi possível tabular o consumo de água do IFMT [nome do campus] até o 

momento, pois este não recebe água da rede de fornecimento, utilizando assim água 

de poço” (PLS campus C). 
 

“Em relação à água, a água, por exemplo, nós aqui não utilizamos da cidade, nós 

temos poços artesianos, eles carecem de regulamentação, por conta do uso, eu acho 

que em nenhum lugar dentro da instituição IFMT já regulamentou poços, é uma 

coisa que mais cedo ou mais tarde vai ter que acontecer. [...]. Entretanto, nós 

precisávamos, até é uma das nossas restrições é essa, fazer a mensuração, 

precisávamos de registros, colocar esses registros em alguns lugares específicos, 

trabalhar com essa mensuração” (E3). 

 

Nesse sentido, faz-se necessário nos campi do IFMT que possuem poços artesianos, a 

implantação de registros que possibilitem a mensuração do consumo de água, a fim de 

conhecê-lo e controlá-lo.  

Uma iniciativa que merece destaque é a realizada pelo campus D que criou Comissão 

de Estudos e Propostas para Consumo Racional de Água, com intuito de avaliar o padrão de 

consumo de água do Campus e propor medidas para o uso racional (PLS campus D). 

Os campi têm demonstrado maior dificuldade com o esgoto, tanto em relação a 

questões internas, quanto externas à instituição. Quanto às questões internas, alguns campi 

possuem estruturas muito antigas, que demandam adequações que requerem investimento. O 

esgoto pode ser considerado o tema mínimo que demanda maior investimento para ser 

atendido.  

Em relação às questões externas dependendo de sua localização os campi não tem 

acesso à rede de coleta e tratamento de esgoto. Apesar de não ter sido feito um levantamento 

mais detalhado dessa situação no âmbito de cada campus, verificou-se que dificuldades 

internas e externas estão presentes nos campi da na instituição, resultados semelhantes aos 
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encontrados nos estudos de Keunecke, Uhmann e Pfitscher (2012), que apontam a ausência de 

tratamento de esgoto nos dos campi de uma unidade do IFSC. 

 

“Tem saído as construções e não tem se preocupado com as fossas sépticas, coisas 

mais ou menos assim, certo?”(E5). 

 
“[...] Igual, hoje a gente não tem uma estação de tratamento de esgoto, nosso esgoto 

não é tratado, vem uma empresa lá e coleta, né? Fossa. A gente queria comprar uma 

rede de tratamento que tem pequena que dá pra comprar, só que hoje a gente não 

tem o dinheiro”(E4). 

 

“Além disso, o município possui ausência de aterro sanitário e déficits na 

implantação de rede de esgoto. O campus não possui coleta por uma rede de esgoto. 

Os descartes são conduzidos para fossas sépticas localizadas ao lado do pavilhão 

administrativo” (PLS campus E). 

 

As ações que buscam implantar a coleta seletiva nos campi têm-se mostrado bastante 

presente, como pode ser observado nas entrevistas, nos PLS e nos relatórios elaborados pelos 

campi. 

 

“Compra de oito conjuntos de lixeira de coleta seletiva para substituição das 

antigas[...]” (Relatório campus B). 

 

“É... a questão da ... do... descarte do papelão e do tonner, a gente conseguiu, eu 

também achei que foi bacana.[...] conseguimos fazer, e a produção do sabão para a 

limpeza do instituto e do campus, né? Aqui do campus” (E1). 

 

“E a questão da separação do lixo que é feita principalmente pelo pessoal do 
terceirizado aqui, de certa forma o pessoal do terceirizado aproveita para pegar esse 

lixo reciclável e vender esse material e conseguir um dinheiro pra eles e praticam a 

sustentabilidade” (E6). 

 

“[...] coletas seletivas de resíduos [...] foram instalados pontos de coletas de pilhas 

na sala dos professores em parceria com a UFMT [...]” (Relatório campus B). 

 

“Recolhimento de tonners, cartuchos e materiais de informática, com 

encaminhamento às cooperativas de reciclagem [...]” (PLS campus H). 

 

“[...] a gente já tem pessoal de coleta seletiva, que já está vindo pegar o material no 

campus, questão de gerenciamento de resíduos, que como a gente é um campus que 
tem atividades da aérea química, né? São técnicos em química, tem um curso de 

gestão ambiental, em meio ambiente, né? Que a gente tem que dar exemplo, então, a 

gente tem uma empresa que vem aqui recolher os resíduos químicos também, né? 

Vidro, né? Quebrado que é um grande problema, que acontece muito em laboratório, 

lâmpada. Tem uns projetos que os meninos já estão recolhendo pilhas, é... 

desodorante, sabe? Frascos de desodorante” (E4). 

 

Apesar de ações como a coleta seletiva e reciclagem, serem programas simples de serem 

adotados e que podem minimizar efeitos negativos para o meio ambiente (WARKEN; HENN; 

ROSA, 2014), os campi ainda possuem dificuldades internas e externas de tornar a coleta 

seletiva efetiva. Com relação às questões internas, foi relatado nas entrevistas e na Ata do 
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campus G o não entendimento dos usuários quanto à importância da separação dos resíduos 

nos recipientes adequados. 

 

“[...] eu acho que até tem problema, né? Mas, como a lixeira, o pessoal não joga o 

lixo no lugar certo ou então mistura tudo. Então, a gente tem as lixeiras seletivas, 

né? Mas acabam não sendo muito utilizadas, mesmo porque muitas vezes tem a 

lixeira separada, os alunos jogam o lixo separado, mas o pessoal da limpeza vai 

recolher, mistura tudo de novo e joga tudo fora junto, né? Então aí, às vezes, os 

alunos veem que não tem muito sentido aquilo. Então é até uma das coisas que a 

gente tá pensando pra esse ano modificar a forma de separação do lixo, né?”(E2). 
 

“Assim, por exemplo, o lixo descartável, nós temos lixeira seletiva que pode ser 

colocado o lixo separado, é utilizado, mas é claro que nem sempre a gente consegue 

a separação do lixo” (E6). 

 

“[...] o problema da não separação do lixo no Campus” (Ata campus G). 

 
 

As dificuldades relacionadas à coleta seletiva estão diretamente aliadas à cultura 

institucional (WARKEN; HENN; ROSA, 2014) e podem ser superadas (DOTTO et al., 2019) 

por meio de iniciativas e ações desenvolvidas pela comunidade acadêmica, constituída de 

alunos, professores e funcionários (MARQUES et al., 2017; WARKEN; HENN; ROSA, 

2014), com projetos, campanhas de sensibilização e a orientação dos terceirizados no 

recolhimento do lixo (TRIGO; LIMA; OLIVEIRA, 2014). 

Além das barreiras internas, a coleta seletiva também encontra obstáculos externos que 

impossibilitam ou dificultam a destinação dos resíduos gerados. Essa dificuldade é percebida 

em diferentes cidades do estado de Mato Grosso onde os campi do Instituto Federal estão 

inseridos, até mesmo na capital do estado e arredores. 

 

“Não existe empresa específica para reutilização e reciclagem de resíduos 

eletrônicos [...]” (Relatório campus F). 

 

“Existem dificuldades relacionadas com a coleta seletiva, o município não possui 
um plano de logística para descarte dos resíduos separados no IFMT – (nome do 

campus), também há uma dificuldade no descarte dos lixos eletrônico” (Relatório 

campus B). 

 

“[...], todavia encontra dificuldades no que tange a destinação às Associações 

Cooperativas de Catadores, tendo em vista, que as três cooperativas existentes no 

município [...] não se interessaram pela parceira, devido ao pouco volume de 

resíduos recicláveis produzidos pela Instituição” (PLS campus D). 

 

Embora sejam questões externas à instituição, os campi podem tentar solucionar a 

dificuldade relacionada à destinação dos resíduos sólidos, buscando parcerias com outros 
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órgãos como junto à prefeitura onde o campus está localizado ou municípios vizinhos 

(MARQUES et al., 2017). 

O tema Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho (QVAT) começou a ser discutido 

na década de 1990 nas Conferências Mundiais sobre Desenvolvimento Sustentável (DS) e 

passou a ser utilizado pelo governo federal brasileiro, a partir da A3P (NOGUEIRA; 

MOURA-LEITE; LOPES, 2019). 

A promoção da qualidade de vida é considerada uma forma de a Administração 

Pública promover a satisfação das necessidades dos servidores durante as atividades laborais 

através de ações que proporcionem melhorias no ambiente de trabalho, promoção da saúde e 

segurança e desenvolvimento das capacidades humanas (GAZONNI et al., 2018).   

As atividades que podem ser realizadas dentro do tema qualidade de vida são bastante 

amplas e diversificadas, tais como, aproveitamento das habilidades e autonomia na atividade 

desenvolvida, criação de áreas comuns para integração de servidores, promoção dos 

relacionamentos interpessoais, ginástica laboral, salubridade dos ambientes, comissões 

internas de saúde do servidor público, observação e controle da jornada de trabalho, carga 

horária e condições adequadas, além de plano de cargos e salários que remunera e valoriza 

tempo de atuação, titulação e produção científica (GAZZONI et al., 2018; SILVA; 

PINHEIRO, 2018; KRUGER et al., 2011). 

Dentre as atividades acima citadas, algumas puderam ser observadas no relato dos 

entrevistados, bem como nas atas e nos planos em si. 

 

“E... também... a gente tem a questão da qualidade vida, que é uma das metas do 

PLS, é... nós fizemos algumas ações com o núcleo de qualidade de vida que foi essa 

feira solidária e também a gente fez algumas palestras sobre prevenção do câncer de 

mama, nós convidamos uma enfermeira e a gente fez em conjunto, uma ação 

conjunta da sustentabilidade e da qualidade de vida e, fizemos algumas ações nessa 

questão de assédio moral, de tratamento, [...], conseguimos um lugar melhor pra 

fazer a sala de convivência para os servidores. E ... integração foi feito caminhada 

ecológica no horto, né? Que a gente organizou caminhada para alguns servidores e 
para integração, né? O núcleo de qualidade de vida tá trabalhando bem essa 

questão[...]”(E1). 

 

“[...] Realização do evento denominado “1º Semana de Prevenção e Saúde do 
Trabalhador do IFMT (nome do Campus)” previsto para o próximo semestre e 

também para diagnóstico de riscos posturais e semana de prevenção de acidentes” 

(Ata campus G). 

 

“Foi construído uma área de convivência no acesso ao refeitório, com bangalôs, 

mesas e bancos de madeira e com acesso à rede elétrica, internet e wi-fi. Foram 

disponibilizados bancos confeccionados em material reciclado nos principais 

corredores e hall de entrada do Campus” (PLS campus A). 

  

 



81 

Pelo fato do tema qualidade de vida ser bastante amplo e proporcionar uma gama de 

possibilidades de ser trabalho, a comissão responsável pelo PLS pode descentralizar a 

responsabilidade e trabalhar em parceria com o núcleo de qualidade de vida, que são 

comissões responsáveis pelo tema que já existiam nos campi antes mesmo de ser tratado no 

PLS (NOGUEIRA; MOURA-LEITE; LOPES, 2019).  

As compras e contratações sustentáveis preocupam-se com as questões ambientais no 

momento de adquirir produtos, buscando alcançar um processo menos agressivo ao meio 

ambiente (WARKEN; HENN; ROSA, 2014), essa maneira de contratação já vêm sendo 

adotada pelo IFMT antes de ser instituído o PLS, pois em 2010 foram editadas a IN N° 01, 

que inseriu critérios ambientais nas licitações públicas brasileiras, e a Lei nº 12.349, que 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública (TEIXEIRA; 

AZEVEDO, 2013), sendo ambas observadas no âmbito da instituição. 

 

“O setor de gestão de contratos já trabalha [...] já trabalha com contratações 

sustentáveis, né?” (E1).  

 

“É... Eu acredito que as nossas compras, elas têm observado os critérios de 

sustentabilidade nos nossos editais, então tudo aquilo que a gente tem comprado, a 

gente tem tentado, tem não, é... A gente tem utilizado da logística reversa, da 
exigência das empresas em cumprir as resoluções do Conana, do Ibama, então a 

gente tem uma série de compras aí que estão alinhadas às questões de 

sustentabilidade” (E8). 

 

“Aí questão de compra de papel também já assim... todos os processos, na verdade, 

todos os nossos processos de licitação já têm essa questão da sustentabilidade, né? 

Por exemplo, compra de papel, papel livre de cloro é... Então já tem alguma coisa, 

assim mais institucionalizado, tá? Já tem essas ações” (E2). 

 

Por fim, verificou-se sobre o tema deslocamento de pessoal. Dentre as ações propostas 

pelos campi destacam-se as seguintes:  

 

“Elaboração de Planejamento Mensal de Agendamentos/Viagens de modo a 

otimizar o fluxo de passageiros e reduzir o número de saídas de veículos do 

Campus” (PLS campus A). 
 

“Campanha de carona solidária/ecológica, com instalação de quadro branco em área 

de circulação com vistas ao aproveitamento de vagas nos carros oficiais e 

particulares” (PLS campus G). 

 

“Substituição de alguns encontros presenciais, que demandam gastos com diárias, 

combustíveis, etc. por videoconferência (tecnologia que permite o contato visual e 

sonoro entre pessoas que estão em lugares diferentes) ” (PLS campus C). 

 

“Otimizar o deslocamento de veículos, realizando o máximo de atividades, por 

viagem, consumindo combustível de forma racional” (PLS campus J). 
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Embora existam ações previstas sobre o tema deslocamento de pessoal no PLS dos 

campi, percebe-se que carecem de maior estudo de viabilidade para que se tornem efetivas. 

Muitas vezes a otimização nos deslocamentos acabam esbarrando em situações que impedem 

sua efetivação, conforme relatado no relatório do campus F “A utilização de carona 

compartilhada entre os campi é inviável devido à localização geográfica de (nome da cidade 

onde o campus está localizado) ” e “A realização de videoconferência depende da qualidade 

da internet” (RLT campus F). 

Uma alternativa para a questão da otimização em relação ao deslocamento de pessoal 

sugerida por um dos campi da UFABC apresentada através dos estudos de Pereira e Barbosa 

(2018, p. 22) foi a “parceria com uma ONG para desenvolver alternativas sustentáveis de 

mobilidade de sua comunidade acadêmica, na busca de soluções integradas com o poder 

público local”. Outra solução apresentada foi a prevista no relatório do campus B, o qual 

sugere a “Carona Solidária” entre os servidores através de aplicativo de mensagens. 

Além dos temas mínimos exigidos, destacou-se durante as entrevistas e a análise dos 

PLS, uma ação que permeia vários dos temas do PLS é que é a adotado por um número 

considerável de campi: a arborização.  

 

“Com a implantação do IFMT – (nome do Campus) na nova sede, iniciou-se a 

elaboração e execução do Projeto de Paisagismo e Arborização visando a melhoria 

da ambiência, harmonia, qualidade de vida no trabalho e sustentabilidade do espaço 

externo” (PLS campus A). 

“É essas que eu tenho mais ... é... e a nossa área de preservação ambiental aqui está 

muito bonita” (E1). 

“Por exemplo, eu vou falar da minha área, por exemplo, projeto de arborização que a 

gente tá fazendo aqui [...]é... criando cortina verde pra diminuir o uso de ar 

condicionado que é uma coisa de longo prazo [...]” (E5). 

“[...]em umas partes do campus tem a revitalização arbórea que foi uma iniciativa 

louvável[...]” (E6) 

 

A arborização desempenha funções múltiplas como a melhora do conforto térmico, 

contribuindo para a redução da necessidade de climatização nos ambientes, controla a 

poluição atmosférica sonora e aumenta a drenagem do solo e, consequentemente, proporciona 

melhor qualidade de vida na instituição (SILVA; PINHEIRO, 2018; MARTINS; BOTELHO, 

2010) e surge como uma alternativa de baixo custo, inclusive ser desenvolvida através de 

projetos de pesquisa, e que pode ser adotada por todos os campi de acordo com sua realidade.  

No quadro 21 é apresentada uma síntese das ações de sucesso e das dificuldades 

relacionadas às práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços 
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nos campi do IFMT identificadas e mapeadas utilizando-se como base os temas mínimos 

previstos no art. 8° da IN N° 10/2012.  

Quadro 21 - Ações de sucesso e dificuldades relacionadas às práticas de sustentabilidade e 

de racionalização do uso de materiais 
Tema Ações de sucesso Dificuldades 

Material de Consumo 

Substituição do uso de copos 

descartáveis por reutilizáveis; 

Aquisição de impressoras para 

impressão frente e verso; 

Adesão à impressão em rascunho 

de documentos não oficiais; 

Impressão no modo rascunho para 

economizar tonner 

- 

Energia Elétrica 

Implantação de avisos para 

conscientização sobre o consumo 
de energia elétrica; 

Acompanhamento e controle do 

consumo de energia elétrica com 

base na demanda contratada; 

Aquisição e implantação de usinas 

fotovoltaicas; 

Arborização; 

Presença de lâmpadas e equipamentos 

ligados sem a presença de usuários. 

Água e Esgoto 

Aquisição e implantação de 

equipamentos que auxiliam na 

economia de consumo 

 

Criação de Comissão de Estudos e 
Propostas para Consumo Racional 

de Água. 

Dificuldades na mensuração e, 

consequentemente, no controle do 

consumo de água nos campi que possuem 

poços artesianos. 

Ausência de rede esgoto municipal onde 

os campi estão localizados. 
Necessidade de adequação das estruturas 

internas para coleta e tratamento de 

esgoto. 

Coleta Seletiva 
Implantação de lixeiras para coleta 

seletiva. 

Não atendimento dos usuários quanto a 

separação dos resíduos nos recipientes 

adequados. 

Inexistência, nos municípios onde os 

campi estão inseridos, de locais para 

destinação ou recolhimento dos resíduos 

gerados. 

Qualidade de vida 

Palestras sobre temas relevantes; 

Área de convivência para 

servidores; 
Momentos de integração; 

Arborização 

- 

Compras e contratações 

sustentáveis 

Os processos de aquisições e 

contratações no âmbito do IFMT já 

utilização os critérios ambientais 

exigidos para as contratações 

públicas; 

- 

Deslocamento de Pessoal 

Iniciativas de carona solidária; 

Substituição de reuniões presenciais 

por videoconferências; 

Planejamento dos deslocamentos 

para otimização das atividades 

realizadas no mesmo percurso. 

Necessidade de maiores estudos de 

viabilidade de deslocamento de pessoal 

para que se tornem efetivas. 

Fonte: Elaboração própria, com base na análise e discussão dos resultados. 
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4.2.1.3 Responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano 

A análise do terceiro conteúdo mínimo exigido na elaboração do PLS foi dividido em 

duas partes, para melhor entendimento. A primeira parte tratou das responsabilidades e da 

metodologia e a segunda da avaliação do plano. Para a questão das responsabilidades e da 

metodologia levou-se em consideração o art. 9° da IN N° 10/2012, que trata dos tópicos para 

o plano de ação de cada tema mínimo.  

Quanto à avaliação tomou-se como base os art. 13 e 14, que tratam, respectivamente, 

da publicação dos resultados alcançados a partir da implantação das ações definidas no PLS 

semestralmente e os relatórios anuais que devem conter consolidação dos resultados 

alcançados e identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano 

subsequente (BRASIL, 2012a). 

A análise da primeira etapa do terceiro tema mínimo tomou como base o que cada 

plano de ação deverá conter, sendo eles, objetivo; detalhamento de implementação; unidades 

e áreas envolvidas pela implementação e respectivos responsáveis; metas a serem alcançadas; 

cronograma de implantação; previsão de recursos financeiros, humanos, instrumentais, 

necessários para a implementação das ações (BRASIL, 2012a). O resultado do levantamento 

realizado nos PLS relacionado aos tópicos para os planos de ação é apresentado no quadro 22. 

Quadro 22 - Levantamento dos tópicos do plano de ação 

Tópicos para o Plano de Ação 
Quant. de campi que 

atendeu ao requisito. 

Objetivo do Plano de Ação. 8 

Detalhamento de implementação das ações. 10 

Unidades e áreas envolvidas pela implementação de cada ação e respectivos 

responsáveis. 
5 

Metas a serem alcançadas para cada ação. 7 

Cronograma de implantação das ações. 7 

Previsão de recursos financeiros, humanos, instrumentais, entre outros, 

necessários para a implementação das ações. 
2 

Fonte: Elaboração própria, com base no art. 9° da IN N° 10/2012. 

Levando-se em consideração os resultados de levantamento apresentado no quadro 18 

é possível verificar que os campi não observaram todos os tópicos previstos nos planos de 

ação. A não observância do que demanda cada tópico, poderá implicar em dificuldades no 

desenvolvimento das ações previstas no PLS, bem como na mensuração e avaliação das ações 

desenvolvidas.   

Outra questão que pôde ser percebida durante a análise dos planos de ação é a 

discrepância entre si, os campi não seguem um padrão que possibilite uma avaliação e 

comparação dos planos de maneira institucional, além do desconhecimento da importância de 
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indicadores para avaliar as ações desenvolvidas, resultados semelhantes aos apresentados no 

estudo de Franco et al. (2017), nas Universidades Federais Brasileiras. 

Uma possível solução para ambos os apontamentos feitos em relação ao 

desenvolvimento dos planos de ação seria os campi adotarem o modelo de plano de logística 

sustentável que está sendo elaborado através da comissão responsável pelo PLS da Reitoria, 

conforme relato do entrevistado representante da Reitoria (E8), tornando a formatação do PLS 

padrão entre os campi, no entanto, sem deixar de levar em consideração as peculiaridades de 

cada campus. 

A segunda etapa do terceiro tema mínimo é a avaliação do plano que, conforme prevê 

a IN N° 10/2012, deve ser realizada uma análise dos resultados dos planos de ação 

semestralmente e um relatório anual que consolide os resultados alcançados, bem como 

identifique ações a serem desenvolvidas ou modificadas no próximo ano.  

Em levantamento realizado no site dos campi não foram encontrados os relatórios 

semestrais publicados de nenhum campus. Durante as entrevistas com os presidentes de 

comissão foi possível perceber que o acompanhamento dos planos de ação é feito através de 

reuniões periódicas entre os membros da comissão e registrados em ata, no entanto, as 

comissões acabam não publicando essas informações no site da instituição para 

acompanhamento da comunidade. 

 

“[...] nas atas de reunião foi feito as avaliações. Você vai ver que foi feito a 

avaliação, foi feito o fechamento do PLS vigente, entendeu? [...] talvez não na forma 
que quisesse, mas nós fizemos as avaliações do que foi feito, durante o tempo, 

certo?” (E5). 

 

“Olha, foi amplamente documentado, todas as reuniões têm as atas, então, eu em 

poucas horas consegui me atualizar em relação tudo que havia sido desenvolvido 

desde o início dessa comissão [...] essas atividades do PLS está tudo registrado em 

ata” (E3). 

 

“Geralmente o que a gente faz, a gente faz reuniões entre a comissão e depois, às 

vezes, o diretor participa e a gestão ou então a gente passa a informação” (E4). 

 

Quanto aos relatórios anuais, encontrou-se publicado no site apenas do campus B e do 

campus F. A dificuldade de elaboração e publicação dos relatórios anuais de 

acompanhamento também foi identificada nos estudos de Franco et al. (2017), que relataram 

que das 22 Universidades Federais pesquisadas, apenas 8 delas realizaram o Relatório de 

Acompanhamento, os mesmos autores sugerem que essa dificuldade pode estar relacionada às 

questões culturais (FRANCO et al., 2017). 
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O que pode ser percebido pelo relato dos presidentes de comissão que pertencem aos 

campi que disponibilizaram os relatórios no site é que mesmo que os relatórios estejam sendo 

elaborados ainda existem dificuldades na sua elaboração e interpretação dos dados, o que 

pode estar relacionado às questões advindas da própria elaboração dos planos, conforme 

verificado anteriormente. 

 

“A gente faz um relatório anual, né? É... geralmente o que a gente não consegue 

fazer, a gente faz um plano, né? Aí geralmente o que a gente não consegue executar 

naquele ano, a gente faz um relatório, é... a própria comissão mesmo ela vê o que 

foi, o que teve dificuldade e procura formas, a gente procura, a gente a comissão 
mesmo faz o tratamento [...]” (E1). 

 

“É... os relatórios que tem no site que foram elaborados pela comissão eles são 

anuais, né? Aí tem lá 2016, 17, 18, 19, o 19 a gente tá fazendo agora quero ver se até 

março a gente fecha ele e manda, né? Então, assim, os relatórios são bem, bem, 

simples, não tem muita discussão é... mostra lá, quantos copos gastou, quantas remas 

de papel gastou, isso e aquilo, mas não tem, por exemplo, um histórico, né? Para 

você ver a evolução, se está diminuindo, né? É só um número solto, né? „Ah, gastou 

tanto‟, então você tem que ler os quatro, cinco documentos e você fazer as 

inferências, né? Então a gente quer a partir desse tentar fazer um histórico, né? 

Mostrar se está tendo ou não evolução nas ações, se está surtindo efeito ou não, né? 

Então os relatórios em si, são bem... bem, com poucas informações, assim, tá?” 
(E2). 

 

Em ambos os casos, tanto em relação aos relatórios de acompanhamento semestrais 

como anuais, devem ser vistos como tão importante quanto elaborar e implementar o PLS na 

instituição, pois através deles é possível realizar os ajustes e melhorias necessárias para que as 

práticas sustentáveis sejam efetivadas (DOTTO et al., 2019).  

A importância do uso de relatório também é enfatizada nos estudos de Broman e 

Robert (2017) e Azapagic (2003), os quais apresentam a necessidade do uso de métodos e 

ferramentas para dar suporte à tomada de decisão, monitoramento e divulgação das ações 

sustentáveis 

No quadro 23 é apresentada uma síntese dos pontos mais relevantes tratados no tópico 

4.2 e seus sub tópicos relacionando-os com o que foi identificado literatura relacionada ao 

tema.  

Quadro 23 - Síntese dos pontos relevantes do tópico 4.2 
Pontos relevantes do tópico Literatura  

Indisponibilidade de recursos 

financeiro/orçamentário para desenvolvimento 

das práticas sustentáveis 

“a indisponibilidade de recursos financeiros [...]” 

(NOGUEIRA; MOURA-LEITE; LOPES, 2019, p. 63). 

 “outra questão foi a restrição orçamentária para a 

promoção de ações sustentáveis [...]” (PEREIRA; 

BARBOSA, 2018, p. 22). 

 “em relação às principais barreiras foram falta de 

recursos, [...] financeiros, [...] (MACHADO et al., 2013, 

p. 9). 
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Necessidade de previsão de recursos para práticas 

sustentáveis 

“é também fundamental que o investimento em Gestão 

Ambiental faça parte da previsão orçamentária das 

instituições e seja uma prioridade” (MACHADO et al., 

2013, p. 14). 

Número limitado de servidores 

“No que se refere à movimentação de pessoal para 

colaborar na condução do PLS, também apontou 

dificuldades em razão de falta de pessoal nos campi, 

apesar de algumas realocações terem sido efetuadas” 

(PEREIRA; BARBOSA, 2018, p. 21) 

Ausência de um sistema que integre informações 

e auxilie na identificação e classificação de 

materiais sustentáveis 

“dificuldades foram encontradas em função dos campi 

apresentarem distintas plataformas de sistemas que 

suportam tais informações, sendo que essas não 

indicavam se o material é ou não sustentável” 
(PEREIRA; BARBOSA, 2018, p. 21). 

Não é o observado o que demanda os tópicos do 

plano de ação e não é seguindo um padrão que 

possibilite uma avaliação e comparação dos 

planos de maneira institucional, além do 

desconhecimento da importância de indicadores 

para avaliar as ações desenvolvidas. 

“Ficou evidente o desconhecimento sobre a importância 

de indicadores, como instrumento de monitoramento” 

(FRANCO et al., 2017, p. 205). 

“falta de um documento com o registro formal de tudo 

que a universidade tem realizado adequando suas práticas 

sustentáveis (SILVA et al., 2015, p. 173). 

Dificuldades na elaboração dos relatórios 

semestrais e anuais. 

“observa-se dificuldade também na elaboração de 

Relatórios de Acompanhamento” (FRANCO et al., 2017, 

p. 223) 

Fonte: elaboração própria, com base na análise e discussão dos resultados e na literatura.  

4.3 Participação da Comunidade nas práticas sustentáveis 

Diferente das repartições públicas, as IE possuem um ambiente peculiar à 

disseminação das práticas sustentáveis, não só pela sua estrutura (BRANDLI et al., 2012), 

mas pela composição da sua comunidade, da qual fazem parte alunos, professores, técnico-

administrativos, terceirizados e visitantes (LARA, 2012). 

A materialização, disseminação e respaldo das práticas sustentáveis só ocorrerão se 

forem criados meios de participação da comunidade universitária (SILVA; PINHEIRO, 2018; 

PETRASSI; BELLEN; CARDOSO, 2016). Estudo de Pereira (2018) revela que, em uma 

instituição pública de ensino do estado de São Paulo, os campi que tiveram maior participação 

da comunidade acadêmica também apresentaram maior nível de implantação do PLS na 

instituição (PEREIRA, 2018). 

 Ao questionar os presidentes das comissões sobre a participação da comunidade na 

elaboração do PLS nos campi, verificou-se que não são todos que adotaram essa prática e, 

dentre aqueles que adotaram, ainda, precisam de maior engajamento. Demonstrando que a 

instituição carece de uma metodologia que a auxilie a envolver a comunidade na elaboração 

de seus PLS, a fim torná-lo mais participativo e democrático. 

 

“Os alunos em si, eu posso dizer que não, tanto assim diretamente, mas os 

servidores, como a gente conseguiu montar a comissão geralmente cada um do setor, 
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a gente tem o pessoal representante da T.I., do DAP, tem patrimônio, tem do 

laboratório, né, tem dos técnicos... a gente tentou uma coisa universal[...]” (E4). 

 

“Foi feito, sim. Só que como diz, a gente avisou, a gente disponibilizou no site (...) 

tava aberto pra sugestão, mas as pessoas na hora que você faz ali a conversa “ah, eu 

vou...”, depois você pergunta e só vê os membros” (E5). 

 

“Então... infelizmente essa é uma situação que ficou chato porque ela acabou mesmo 

partindo comissão. De certa forma a comissão, ela, foi penalizada num ponto por 

que a gente acabou... a comissão não conversou muito ao longo da construção da 

PLS, né? E aí, consequentemente, a gente já tinha um prazo de certa forma 
estourado, a reitoria estava cobrando a PLS e a gente acabou aproveitando parte do 

material que já havia sido montado nas aulas de biologia, né? E do controle 

ambiental e escrevemos o relatório final para que pudesse ser disponibilizado. Então 

não houve a participação, acabou ficando restrito à comissão a elaboração da PLS” 

(E6). 

 

“Então eu posso te dizer com certeza que não foi não teve nenhuma consulta, 

mesmo porque eu acredito que na época foi algo, que assim, a toque de caixa pra 

fazer, tipo, saiu a lei e tinha prazo pra entregar e „bora‟, vamos cumprir tabela, né? 

[...] Eu acho que essa foi uma das principais falhas do anterior, desse que está 

vigente, né? Que se você for perguntar pra comunidade, pouquíssima gente conhece 
o documento, né? Então, muitas vezes é difícil você atingir metas que as pessoas não 

sabem o que elas tem que fazer, quem é responsável, ou não tem alguém que esteja 

cobrando aquelas ações, né?” (E2). 
 

O sucesso das práticas sustentáveis nas IE está diretamente relacionado com o 

envolvimento da comunidade. Interagir com esses atores, faz “o exercício da responsabilidade 

compartilhada possível e os legitima junto ao processo de desenvolvimento institucional e não 

somente os impõe ao cumprimento normativo” (PETRASSI; BELLEN; CARDOSO, 2016, p. 

11), tornando-os responsáveis pelo sucesso das ações ao invés de meros cumpridores do que 

foi previamente estabelecido. 

Além da participação na elaboração dos planos, uma maneira peculiar às instituições 

de ensino de engajar a comunidade na execução das práticas sustentáveis é induzido a criação 

de grupos de pesquisas interdisciplinares que possibilitem testar projetos com alternativas 

sustentáveis (DOTTO et al., 2019) e editais de fomento que valorizem ações, trabalhos 

acadêmicos, inovações tecnológicas, pesquisas e projetos interdisciplinares voltados para a 

sustentabilidade (GARLET et al., 2018; FRANCO et al., 2017; MONTEIRO; FREITAS; 

PFITSCHER, 2013; BRANDLI et al., 2012). 

  

“[...] uma boa parte dos professores já trabalham o tema sustentabilidade, 

principalmente nos cursos de informática, cursos de agropecuária e cursos superior 

de engenharia florestal, com práticas assim [...] tem um grupo que trabalha, gosta de 

trabalhar, com educação ambiental, então o pessoal faz alguns momentos dentro da 

sala de aula, também alguns projetos que visam é... melhorar a relação  do IF, de 

maneira geral a sustentabilidade. E tem um pessoal que trabalha também com a 

execução, trabalho muito bem sucedido, alunos da engenharia florestal, por 

exemplo, trabalhando a extensão com algum... com a geração de resíduos sólidos, 
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por exemplo, e a destinação correta aqui com micro empresários aqui da cidade [...]” 

(E3). 

 

“[...] tem uns professores que eles dá aula no meio ambiente e na gestão, aí eles tá 

fazendo projeto pra durante o semestre os alunos desenvolverem. Hoje como a gente 

esta tendo convenio com o pessoal do IBAMA, tem chegado muita madeira, né, 

apreendida pra lá, então, agora nós vamos começar a fazer as lixeiras específicas, na 

madeira, pra ficar como coleta [...]” (E4). 

 

“[...] parte do projeto do professor, do professor que está na comissão de 

sustentabilidade, a gente fez a plantação de algumas árvores nativas do cerrado, né? 
Então a gente tem a manutenção aqui no fundo, né? E a gente fez... os professores 

trabalharam um final de semana, um sábado letivo que foi criado para a 

sustentabilidade [...] a feira de solidária [...] os alunos participaram também das 

exposições de oficinas, né? Com coisas sustentáveis, eles criaram várias maquetes, 

vários produtos, né? [...] a gente também trabalhou também com a produção do 

sabão ecológico, foi um projeto que a gente desenvolveu aqui, que daí os meninos 

traziam, os servidores, na verdade, traziam o óleo e a gente fazia o sabão pra gente 

utilizar [...]” (E1). 
 

Com base nos relatos dos entrevistados foi possível verificar que existem projetos 

relacionados ao desenvolvimento sustentável na instituição, no entanto, ainda demonstram 

serem práticas isoladas que carecem de maior apoio institucional para que ganhem força e se 

efetivem. 

4.3.1 Divulgação 

O conhecimento das práticas voltadas à sustentabilidade desenvolvidas na instituição, 

bem como quais resultados foram obtidos ou quais pretendem alcançar é o primeiro passo 

para que a comunidade se disponha a contribuir com a sua efetivação. Uma maneira de 

disponibilizar essas informações à comunidade é por meio da criação de ferramentas que 

possibilitem o fácil acesso a elas (BRANDLI et al., 2012). 

No campus F verificou-se a criação de uma página a fim de divulgar as ações da 

comissão (E1). No entanto, apenas a criação de uma webpage não é suficiente se esta também 

não for de conhecimento da comunidade, sendo necessária a divulgação dos meios de 

comunicação através de campanhas (DOTTO et al., 2019). 

Ao questionar os entrevistados se houve algum momento para apresentar o PLS à 

comunidade ou até mesmo para informar onde o PLS estava disponível, verificou-se que os 

campi não possuem métodos sistematizados de divulgação e necessitam de meios de 

comunicação que contemplem a comunidade como um todo. 

 

“Teve uma semana pedagógica a gente conseguiu falar, né? Que nós somos a 

comissão, quais são os planos E apresentação que eu falo do plano de logística que a 

gente tem exposto pra comunidade é no site, né? E aí o que aconteceu, ano passado a 

gente tentou ver se conseguia fazer vídeos, né? Que poderiam aparecer, tudo, 
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whatsapp, só que aí a gente teve problema questão de câmera, não tinha um local 

ainda, aí transferiram várias vezes o local que poderia tá fazendo estas filmagens, 

então a gente acabou não conseguindo fazer, então até hoje foi assim, apresentação 

na semana pedagógica, mais a questão do site” (E4). 

 

Eu acho que essa foi uma das principais falhas do anterior, desse que está vigente, 

né? Que se você for perguntar pra comunidade, pouquíssima gente conhece o 

documento, né? Então, muitas vezes é difícil você atingir metas que as pessoas não 

sabem o que elas têm que fazer quem é responsável, ou não tem alguém que esteja 

cobrando aquelas ações, né?” (E2). 

 

Mesmo o campus elaborando o PLS, a implementação e a execução poderão ficar 

condicionadas ao conhecimento dos demais atores da comunidade. Ao não tomarem 

conhecimento das práticas a serem desenvolvidas, a comunidade não se sentirá responsável 

por contribuir para que elas aconteçam. Uma situação análoga foi apresentada em um estudo 

de Campos e Almeida (2019), aonde aponta que muitos dos limites da institucionalização das 

práticas da gestão socioambiental da Universidade Federal do Tocantins (UFTO) estavam 

relacionadas à falta de comunicação e transparência das informações (CAMPOS; ALMEIDA, 

2019). 

4.3.2 Conscientização 

A conscientização vai um passo além da divulgação, ela busca demonstrar à 

comunidade que o desenvolvimento das ações sustentáveis está condicionado ao seu 

comprometimento e desempenho. Não basta saber o que foi proposto, é preciso se sentir 

responsável pelo sucesso das ações. Dessa forma, docentes, discentes e corpo administrativo 

devem estar conscientes da importância de suas ações para a melhoria do meio ambiente e da 

sustentabilidade (PONTES et al., 2015). 

No relato dos entrevistados fica evidente o conhecimento da importância de 

conscientizar a comunidade sobre as práticas sustentáveis a serem desenvolvidas na 

instituição. 

 

“Eu acho que mais é essa questão da conscientização, né? O dinheiro manda muito, 
eu não vou mentir, que a gente não consegue fazer nada sem dinheiro, mas eu acho 

que as pessoas abraçar[...]Eu falo que hoje é essa a barreira que a gente enfrenta 

aqui” (E4). 

 

“[...] então eu vejo que a maior barreira, assim, ela é cultural eu vejo que as pessoas 

precisam entender que logística sustentável, a gente não está pensando só em rio, só 

em árvore, a gente está pensando em um contexto de sobrevivência humana a longo 

prazo” (E6). 

 

“[...]mas tem várias ações que não dependem de orçamento, né? Dependem de 

organização, conscientização, trabalho em equipe...[...]” (E2). 

 



91 

No entanto, a falta de engajamento dos atores envolvidos no processo faz com que 

atividades rotineiras que visam à racionalização de recursos acabem por ser negligenciadas 

(GAZZONI et al., 2018), como exemplo, cita-se a baixa utilização das lixeiras de coleta 

seletiva, a ocorrência de lâmpadas e equipamentos ligados sem a presença de usuário, 

desperdício de água, etc. (PLS campus A; Ata campus G). 

Ao analisar o PLS dos campi verificou-se que as práticas de conscientização estão 

presentes nos planos, e busca-se difundi-las, principalmente, por meio de palestras e 

campanhas. 

 

“Campanha de conscientização sobre o uso racional dos recursos e promoção da 
sustentabilidade ambiental e socioeconômica do IFMT- Campus (Nome do 

campus)” (PLS campus B). 

 

“Este campus desenvolverá campanhas de conscientização dos servidores, no 

sentido de alertá-los constantemente para a economia no uso dos recursos naturais 

nos diversos ambientes físicos do órgão” (PLS campus C). 

 

“Promover palestra técnica voltada à comunidade interna do Campus sobre o uso 

racional da água e equipamentos economizadores, podendo ter parceria com 

empresas do setor” (PLS campus D). 

 

As ações de conscientização para serem eficazes precisam ser realizadas de maneira 

rotineira e de diversas formas e meios, para que ultrapassem a barreira cultural que impedem 

que as práticas de sustentabilidade sejam vistas como um compromisso de todos na instituição 

(RIBEIRO et al., 2018; SILVA; NASSAR, 2016).  

A conscientização dos envolvidos pode ocorrer através da organização de eventos 

periódicos sobre temas ambientais, instituição de campanhas a respeito do tema 

sustentabilidade, campanhas de divulgação do site de sustentabilidade da Instituição, 

realização de visitas técnicas e fomento à organização de grupos de pesquisa com a temática 

(DOTTO et al., 2019). 

4.3.3 Capacitação 

A capacitação, em conjunto com a divulgação e a conscientização, faz parte do último 

tema mínimo que deve conter o PLS. No entanto, a IN N° 10/2012 não deixa claro a quem 

deve ser direcionada ou sobre o que especificamente deve-se capacitar.  

A percepção acima narrada é reforçada ao analisar o PLS dos campi, aonde se verifica 

que existem propostas de capacitação para diversos fins e públicos, algumas com propostas 

um tanto quanto vagas. Ao analisar as atas e dos relatórios, também não foi possível obter 

informações se as capacitações previstas foram ou não efetivadas. 
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“Promover capacitação aos servidores relacionada a sustentabilidade”(PLS campus 

A). 

 

“Promover a capacitação dos agentes públicos neste novo segmento de contratação; 

Capacitar os servidores para que trabalharem como multiplicadores;” (PLS campus 

B). 

 

“Realizando uma capacitação central com todos os representantes dos campi na 

Comissão Central do IFMT Sustentável, que contemple os pontos principais a serem 

trabalhados no âmbito do PLS, em conformidade com a capacitação dos 
representantes na Comissão Central. Essa formação deve contemplar tanto 

servidores, bem como colaboradores terceirizados e as representações estudantis ou, 

quando possível, um número ainda maior de alunos” (PLS campus G). 

 

“Realizar encontros com os coordenadores para capacitação em procedimentos e 

normas de licitações e compras sustentáveis” (PLS campus C).  

 

Com base nos documentos analisados percebe-se que os campi não possuem um plano 

sistematizado para desenvolver capacitação que contemple as necessidades relacionadas ao 

PLS. Em seu estudo Gazzoni et al. (2018) sugerem que é necessário um bom plano de 

capacitação, a fim de melhorar o desempenho dos servidores nas atividades relacionadas à 

desenvolvimento sustentável. 

Além da análise documental quanto à capacitação, também foi investigado, junto aos 

presidentes de comissões durante as entrevistas, se havia a necessidade de treinamento para 

eles ou para os demais membros da comissão para desenvolver atividades relacionadas ao 

PLS. Obtendo-se os seguintes relatos. 

 

“Eu acho interessante, se você pegar, por exemplo, da nossa comissão ela tem 

profissionais de várias áreas, mas ninguém ligado diretamente, não sei nem se tem 

uma área, né? Acho que deve ter, mas, assim, com conhecimento específico dessa 

área, né? [...] então, eu acho que uma capacitação ou algo que a Reitoria oferecesse, 

por exemplo, de palestras com pessoas que são da área ou que já trabalham com 

plano de logística a mais tempo ou que tenha um plano de logística mais 

desenvolvido seria muito interessante pra gente poder fazer um trabalho condizente 

com a necessidade, né? Acaba que cada comissão trabalha de uma forma, né?  Não 
tem uma padronização, né? Eu acho que a gente como instituição, embora sejamos 

distribuídos no estado todo, né? Cada um com suas peculiaridades, mas essa parte de 

logística sustentável acho que é uma coisa que dá pra ter uma padronização de 

trabalho, né? Isso até pra o IF, como um todo, ser uma coisa mais padronizada” 

(E2). 

 

“Sim, eu acho fundamental, não só a capacitação pra desenvolver esse plano, mas 

também um espaço pra troca dessas experiências, por exemplo, „ah, uma 

capacitação, duas capacitação...‟ talvez não sejam suficientes pra resolver, porque 

cada campus tem situações que são muito específicas, então, talvez um grupo de 

trabalho dentro dos campi consiga ser mais efetivo, seria um espaço pra conversar 

pra compartilhar experiências bem sucedidas e auxiliar no plano, no 
desenvolvimento, „ah, alguma coisa deu certo aqui, quer adaptar, quer testar, quer 

fazer no seu campus?‟ Então, eu acho que seria de grande importância” (E3). 
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“Eu acho que sim, apesar dos membros atuais da comissão já terem uma noção, já 

trabalharem com sustentabilidade há algum tempo, eu acho que precisa ter, sim, [...] 

então se a gente tiver essa capacitação a gente pode trazer novas informações pra 

gente colocar aqui no campus, [...] mas eu acho que assim, seria muito legal se o 

IFMT, por exemplo, fizesse um curso nessa área, que a gente não teve nenhuma até 

agora nessa área , teve assim palestras, né? Mas cursos assim de práticas, do que é, o 

que fazer, o que pode ser melhorado, eu não lembro. Faz nove anos que eu estou no 

campus, no instituto, eu não vi nenhuma capacitação voltada nessa área, né? [...] No 

campus e no instituto eu não lembro, só se teve e não foi divulgado, porque eu não 

tive conhecimento” (E4). 

 

Pelos relatos dos entrevistados é possível verificar que há uma necessidade latente de 

capacitação aos membros da comissão para que possam desenvolver as atividades 

relacionadas ao PLS de maneira coerente. Os presidentes entrevistados também apresentaram 

como sugestão, que a capacitação fosse realizada junto às comissões dos demais campi com o 

apoio da Reitoria, para que pudesse haver troca de experiências de realidades próximas. 

A sugestão proposta foi direcionada ao representante da reitoria, sendo bem-vinda, 

inclusive, afirmando-se que já havia se pensado em algo nesse sentido. 

 

“[...] existe sim a possibilidade, nós da reitoria, a gente incluiu em uma das ações o 

eixo de gestão de pessoas, [...] a representante da DSGP junto à comissão ela 

sugeriu, junto com o setor de capacitação da reitoria a elaboração de pelo menos um 
treinamento presencial. Então nesse treinamento a gente vai trazer as representações 

dos campi, né? [...] Então a gente vai ter sim a possibilidade de treinamento, 

inclusive com as comissões do interior” (E8). 

 

A possibilidade de capacitação de forma institucional, em conjunto campi e reitoria, 

cria a possibilidade de um desenvolvimento de estratégias e ações, a fim de promover a 

sustentabilidade de forma institucional (GARLET et al., 2018), além de se apresentar como 

uma alternativa viável. 

No quadro 24 é apresentada uma síntese dos pontos mais relevantes tratados no tópico 

4.3 e seus sub tópicos relacionando-os com o que foi identificado literatura relacionada ao 

tema.  

Quadro 24 - Síntese dos pontos relevantes do tópico 4.3 
Pontos relevantes do tópico Literatura  

Pouca ou nenhuma participação da comunidade 

na elaboração do PLS 

“sua materialização, disseminação e respaldo só ocorrerá 

se forem criados meios de participação da comunidade 
universitária” (PETRASSI; BELLEN; CARDOSO, 2016, 

p. 11). 

“precisa existir participação daqueles que fazem parte da 

organização” (SILVA; PINHEIRO, 2018, p. 23). 

Necessidade de maior apoio institucional nos 

projetos de pesquisa e extensão relacionados ao 

tema sustentabilidade 

“É necessário que a universidade desenvolva estratégias e 

ações a fim de promover o coletivo. De forma 

institucional, a universidade pode promover e incentivar 

[...] editais de fomento que valorizem ações e projetos 

interdisciplinares voltados para a sustentabilidade [...]” 
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(GARLET et al., 2018, p. 2). 

“com mais investigações científicas voltadas a essa 

problemática, acredita-se ser possível, paulatinamente, 

mudar padrões voltados para o uso inapropriado dos 

recursos para um padrão sustentável” (FRANCO et al., 

2017, p. 223) 

Os campi não possuem métodos sistematizados 

de divulgação e necessitam de meios de 

comunicação que contemplem a comunidade 

como um todo 

“A maioria dos servidores não conhece práticas diretas da 

Comissão Socioambiental. Maioria dos servidores acham 

que a maior dificuldade para implementação de práticas 

socioambientais é falta de informação e ou 

esclarecimentos” (CAMPO; ALMEIDA, 2019, p. 836). 

“respondentes afirmaram que nunca acessaram e, além 
disso, sequer têm conhecimento dessa página em que são 

divulgadas as ações e os materiais informativos sobre 

sustentabilidade” (DOTTO et al., 2019 p. 252). 

Os campi não possuem um plano sistematizado 

para desenvolver capacitação que contemple as 

necessidades relacionadas ao PLS 

“É necessário, com isso, que a universidade desenvolva 

estratégias e ações a fim de promover o coletivo. De 

forma institucional, a universidade pode promover e 

incentivar cursos de capacitação sobre educação e gestão 

sustentável [...]” (GARLET et al., 2018, p. 2). 

Fonte: Elaboração própria, com base na análise e discussão dos resultados e na literatura.  

 

Ao chegar-se ao fim da análise e discussão dos dados coletados, elaborou-se 

novamente um diagrama de Ishikawa, porém esse com as principais causas que formam 

barreiras ao PLS no âmbito do IFMT, conforme figura 11. Verifica-se que as causas presentes 

no IFMT são bens próximas às causas identificadas nas IE brasileiras em relação às práticas 

sustentáveis. 

Figura 11 - Causas que formam barreiras à efetivação do PLS no IFMT 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Elaborou-se, ainda, com o auxílio do Word Clouds, a figura 12 que demonstra 

visualmente o que mais foi reproduzido de maneira oral pelos entrevistados.  
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Figura 12 - Imagem com a predominância de palavras captadas durante as entrevistas 

semiestruturadas 
 

 
Fonte: Word Clouds, elaboração própria. 

 

Os itens comuns como pronomes, artigos definidos, parênteses, pontos ou vírgulas 

foram eliminados da visualização, ficando apenas as palavras com mais de 11 citações. A 

palavra que obteve o maior número de citações foi a palavra “comissão”, pronunciada 31 

vezes. 
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5 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

A adaptação do framework à realidade do IFMT aconteceu a partir da análise das 

entrevistas semiestruturadas, dos documentos disponibilizados pelos campi e do levantamento 

das barreiras que inviabilizam a efetivação das práticas sustentáveis nas instituições de ensino 

que foram identificadas por meio da Revisão Sistemática da Literatura e sistematizadas 

através do diagrama de Ishikawa.  

Verificou-se a partir das análises que, para tornar o PLS efetivo dependia, em grande 

parte, de ações estrategicamente integradas no âmbito institucional e que proporcionassem o 

alinhamento entre as atividades sustentáveis desenvolvidas pelos campi com o apoio da 

reitoria. A figura 13 apresenta o framework com ações-chave adaptadas à realidade da 

instituição.  

 

Figura 13 - Framework de ações-chave propostas à realidade do IFMT

 

Fonte: Adaptado de Birney et al. 2010. 

 

As adaptações foram amparadas, ainda, pelos estudos apresentados por Broman e 

Robert (2017) e Azapagic (2003), denominados Framework for Strategic Sustainable 

Development (FSSD) e Corporate Sustainability Management System (CSMS), 

respectivamente, que também propõem estruturas para o gerenciamento estratégico da 
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sustentabilidade nas organizações, conforme apresentado anteriormente. O quadro 25 

apresenta a relação desses estudos com cada de ação-chave proposta. 

Quadro 25 - Relação das ações-chave com os estudos Azapagic (2003), Broman e Robert 

(2017) 
Ações-chave propostas FSSD  CS MS 

1° 

Elaborar política 

institucional de 
desenvolvimento 

sustentável 

Metáfora do funil; 

Modelo estruturante e inter-

relacional contendo os três 

primeiros níveis: sistema, sucesso e 

diretrizes estratégicas;  

Definição de princípios de 
sustentabilidade;  

Procedimento operacional para co-

criação de estratégias de transição 

para a sustentabilidade, utilizando 

as etapas A, B e C. 

Desenvolvimento de política sustentável;  

Planejamento, abrangendo o 

estabelecimento das linhas de base; a 

análise Swot;  

Implementação: identificação de 
prioridades, alinhando-as às prioridades 

da organização;  

Identificação de projetos e ferramentas 

apropriados para ajudar os negócios a se 

tornarem mais sustentáveis; 

2° 

Criar comissão/ 

departamento institucional 

de suporte ao PLS 

 
Planejamento: identificação de pessoal-

chave e atribuição de responsabilidades; 

3° 

Planejar estrategicamente 

as ações propostas 

Modelo estruturante e inter-

relacional contendo o quarto nível: 

Ações; 

Procedimento operacional para co-

criação de estratégias de transição 
para a sustentabilidade, utilizando a 

etapa D. 

Planejamento: estabelecimento de 

objetivos e metas e desenvolvimento de 

planos de ação; 

4° 

Desenvolver agenda para 

divulgação das ações 

sustentáveis 

Modelo estruturante e inter-

relacional contendo o quinto nível: 

ferramentas. 

Implementação: monitoramento e 

sistema de relatórios e disponibilidade de 

dados;  

Comunicação: desenvolvimento de 

relatórios internos e externos que 

descrevem os objetivos de 

desenvolvimento sustentável da 

organização e o seu desempenho em 

relação a eles. 

5° 

Proporcionar a troca de 

experiências entre gestores 
dos campi/reitoria e 

presidentes de comissão. 

 
Implementação: mudança da cultura 
corporativa e das atitudes; 

6° 

Padronizar relatórios 

semestrais e anuais 

Modelo estruturante e inter-

relacional contendo o quinto nível: 

ferramentas. 

Implementação: monitoramento e 

sistema de relatórios e disponibilidade de 

dados; 

7° 

Tornar a elaboração do 

PLS, entre a comunidade, 

democrática e 

participativa. 

 

Desenvolvimento de política sustentável: 

identificação dos stakeholders.  

Planejamento: identificação de pessoal-

chave e atribuição de responsabilidades; 

8° 

Buscar aporte de recursos 

financeiros para práticas 

sustentáveis. 

 
Planejamento: identificação e alocação 

de recursos. 

9° 
Fomentar editais de 

pesquisa e extensão 

 
Implementação: identificação de projetos 
e ferramentas apropriados para ajudar os 

negócios a se tornarem mais 
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voltados à temática 

sustentável 

sustentáveis; 

Fonte: Elaboração própria, com base nos estudos de Azapagic (2003), Broman e Robert (2017). 

 

A seguir será explanado ao leitor, detalhadamente, as ações-chave propostas na 

adaptação do framework. Foi levada em consideração a mesma sequência proposta por Birney 

et al. (2010), ou seja, iniciando-se das ações internas para as externas. 

A primeira ação-chave da proposta original trata da definição do que é 

sustentabilidade para a instituição. Como adaptação para essa ação sugere-se a elaboração de 

uma política institucional voltada à sustentabilidade, o intuito dessa ação é que as práticas 

sustentáveis fiquem alinhadas dentro da instituição e, dentre essas práticas as relacionadas 

também ao PLS, garantindo que campi e reitoria falem a mesma língua.    

Os relatos dos entrevistados demonstram a necessidade desse alinhamento, pois as 

ações para o desenvolvimento do PLS partindo apenas dos campi parecem não ganharem 

força para serem efetivadas. O desenvolvimento de uma política institucional de 

desenvolvimento sustentável converge com os estudos de Azapagic (2003) que propõe essa 

mesma ação na primeira etapa do desenvolvimento do CSMS. 

A Política de desenvolvimento sustentável dever ser elaborada levando-se em 

consideração a estratégia organizacional, o que pode ser feito levando-se também em 

consideração os estudos de Azapagic (2003) e Broman e Robert (2017), conforme 

demonstrado no quadro 21.  

A criação de redes verticais e horizontais para tratar do desenvolvimento sustentável é 

a segunda ação da proposta original. A ação sugerida no contexto estudado é a criação de 

uma comissão ou departamento de suporte lotado na reitoria que busque integração e 

interação entre os campi quanto às questões advindas do PLS.  

A formalização dessa comissão ou departamento é primordial para o desenvolvimento 

das ações, visto que, conforme apresentado na literatura, em experiências de outras 

instituições, apenas a criação de uma política institucional não é suficiente para que as ações 

sejam efetivadas, sendo necessária a articulação das atividades estratégicas (Reitoria) com as 

atividades táticas e operacionais (campi), sendo possível através de um 

departamento/comissão que administre essas atividades.   

Nesse sentido, fica bastante evidente no relato dos entrevistados o anseio por um ponto 

de apoio que os auxiliem em suas demandas, tornando possível, como sugere a ação-chave 

proposta por Birney et al. (2010), a criação de rede verticais e horizontes de troca de 

experiências, através de CAMPI x CAMPI x REITORIA. A concretização dessa segunda ação 
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também se mostra pertinente ao ser vista como uma possibilidade viável pelo representante da 

Reitoria. 

A terceira ação-chave da proposta original sugere que se cumpra o que foi prometido 

para gerar confiança no sistema. Na ação-chave adaptada ao contexto do PLS no IFMT, 

sugere-se que durante o planejamento das ações prometa-se o que pode ser cumprido. Essa 

sugestão surgiu durante a análise dos PLS, aonde verificou-se que muitas ações propostas nos 

planos acabaram não saindo do papel. Segundo relato dos entrevistados muitas ações ficaram 

impedidas de serem executadas por falta recursos, tanto financeiro como humano.  

No entanto, vale ressaltar que no levantamento feito nos planos de ação dos PLS 

analisados, apenas dois campi atenderam ao tópico para plano de ação “previsão de recursos 

financeiros, humanos, instrumentais, entre outros, necessários para a implementação das 

ações”, nesse sentido, faz-se necessário um planejamento estratégico bem estruturado, 

levando em consideração as possibilidades e a viabilidade de execução das ações, para que 

essas sejam efetivadas e gerem confiança ao plano. 

Para o compartilhamento de experiências com vistas a criar uma cultura sustentável, 

proposta na quarta ação, sugere-se como ação-chave o desenvolvimento de uma agenda de 

divulgação das ações realizadas através do PLS, bem como sejam desenvolvidas ações 

rotineiras que divulgue e conscientize a comunidade sobre ações relacionadas ao PLS, como 

avisos nos murais internos, e-mail institucional, redes sociais, etc.  

Quanto à agenda, conforme relatado pelos entrevistados, já existem iniciativas para 

incluir pauta relacionada ao PLS durante eventos como, a semana pedagógica dos campi e a 

semana do meio ambiente. Porém, essas ações podem ser intensificadas nos demais eventos 

realizados na instituição como, durante o WorkIF, que se trata de um evento de nível 

institucional, o qual conta com a participação de todos os campi, além da presença da 

comunidade externa, as Jornadas de Pesquisa e Extensão realizadas por cada campus e que 

também conta com grande número de participantes tanto internos quanto externos, entre 

outros eventos realizados durante o ano letivo que fazem parte do calendário acadêmico.  

Outro meio de troca de experiência e informações é através da criação de meios de 

comunicação virtuais que possibilitem a publicação das atividades que estão sendo 

desenvolvidas, das metas a serem alcançadas, dos relatórios de acompanhamento, entre outros 

que se fizerem pertinentes. Embora já existam algumas iniciativas nesse sentido, ainda 

carecem de maior apoio e divulgação para que a comunidade conheça e tenha acesso a elas.  

A criação de uma cultura de aprendizagem, proposta na quinta ação, pode ser 

desenvolvida pelos gestores da reitoria e dos campi, juntamente com as comissões em 
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momentos que antecedem a elaboração do PLS ou após a elaboração dos relatórios anuais, 

para que haja troca de experiências das ações desenvolvidas nos campi/reitoria, para que, 

conforme sugerido pelos entrevistados, haja o compartilhamento do que está dando certo, a 

fim de evitar que erros experimentados por uma comissão incorra nas outras. 

Outra possibilidade é permitir a sugestão/apresentação de novas ideias para a criação 

de projetos para serem desenvolvidos na instituição. Ou, ainda, propor benchmark de ações 

desenvolvidas em outras instituições que sejam referência e possíveis de serem 

aplicados/replicados na instituição. Esses momentos podem ser desenvolvidos durante as 

reuniões do CODIR (Conselho de Diretores) e do COPLAN (Conselho de Chefes de 

Departamento de Planejamento e Administração) ou mesmo em encontros virtuais ou 

presenciais para esse fim. 

Na sexta ação, aonde propõem a execução de projetos demonstrativos para dar 

visibilidade prática, engajando e criando confiança nos participantes do processo, sugere-se 

como adaptação à ação a padronização dos relatórios semestrais e anuais para publicação. 

Embora a Instrução Normativa N° 10/2012 proponha a elaboração de relatórios semestrais e 

anuais para serem publicados, percebeu-se que os campi ainda possuem dificuldades na 

elaboração de ambos os relatórios. 

Com relação aos relatórios semestrais, embora não se tenha encontrado nenhum 

publicado, verificou-se durante as entrevistas que os membros da comissão se reúnem 

periodicamente e realizam a análise dos planos de ação, fazendo-se os ajustes, caso necessário 

e, embora não se tenha um formato de relatório, as informações são registradas em atas que 

ficam arquivadas.  

Quanto aos relatórios anuais verificou-se que existem dificuldades na elaboração e 

publicidade dos mesmos, essa afirmação é feita tomando como base o resultado do 

levantamento feito no site dos campi, onde, dos dez campi que possuem PLS publicado 

apenas dois disponibilizaram seus relatórios. Mesmo os relatórios elaborados e publicados 

ainda carecem de melhor apresentação dos resultados obtidos, conforme relato dos 

presidentes entrevistados.  

Nesse sentido, a proposta de adaptação à sexta ação seria a padronização da estrutura 

dos relatórios para divulgação dos resultados alcançados. Embora cada campus deva elaborar 

as ações e os indicadores de acordo com sua realidade, as maneiras de medir os resultados 

alcançados precisam ser coerentes para que possam ser comparados entre si e também possam 

gerar informações sobre as ações sustentáveis de forma institucional. 
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Na sétima ação, é sugerido por de Birney et al. (2010) a criação de maneiras de 

envolver os stakeholders no processo, essa ação foi adaptada às questões relacionadas 

participação da comunidade no desenvolvimento do PLS. Na literatura que trata de práticas 

sustentáveis nas instituições de ensino, demonstra-se com bastante clareza a necessidade de 

envolvimento da comunidade para o sucesso das atividades. No entanto, conforme percebido 

nas entrevistas a maioria dos campi tem negligenciado essa prática ou carecem de 

sistematização da mesma.  

Sugere-se na ação sete, diante da situação acima narrada, que a elaboração do PLS na 

instituição se dê de maneira democrática e participativa, ouvindo as partes interessadas nos 

mesmos moldes em que é elaborado o PDI, abrindo-se espaço para sugestões, discussão de 

possiblidades, até se chegue a um consenso das melhores práticas sustentáveis a serem 

desenvolvidas. Espera-se que com a participação no processo de elaboração, a comunidade se 

sinta também mais comprometida com desenvolvimento das demais etapas do PLS. 

A oitava ação trata da incorporação das ações sustentáveis de acordo com a estrutura 

financeira. A questão financeira tem sido uma das barreiras presentes no IFMT para o 

desenvolvimento das práticas sustentáveis. Conforme relato dos entrevistados, muitas ações 

propostas acabam impedidas de serem concretizadas por falta de recurso. Conforme 

esclarecido pelo representante da Reitoria, não é possível que a Reitoria destine para cada 

campus um orçamento específico para ser utilizado nas práticas sustentáveis, pois os campi 

possuem autonomia para destinar seus recursos financeiros. 

No entanto, o que pode ser feito via reitoria é a conscientização/sensibilização dos 

gestores sobre a importância de aportar recursos para essa área. Nesse sentido, sugere-se que a 

ação em prol da destinação de recursos financeiros para realização das práticas sustentáveis 

seja tema fomentado durante as reuniões institucionais do CODIR e do COPLAN. Outra 

possibilidade seria a captação de recursos financeiros para desenvolver ações sustentáveis nos 

campi através de parcerias com fontes externas, conforme relato de um dos presidentes de 

comissão entrevistado.  

Por fim, a nona ação contempla o uso do desenvolvimento sustentável como uma 

ferramenta de inovação para projetar serviços mais eficientes, em colaboração com 

funcionários e outras partes interessadas. A adaptação dessa ação é bastante pertinente à 

instituição. Devido às suas particularidades aonde, além do ensino, também trabalha a 

pesquisa e a extensão, a instituição dispõem de uma gama de possibilidades de aplicação 

dessa ação.  
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Foi percebido nos relatos dos presidentes entrevistados, que o desenvolvimento das 

práticas sustentáveis nos campi, até mesmo para contemplar o PLS, já vem sendo 

desenvolvidas através de projetos de pesquisa e extensão pelos servidores, com a participação 

dos alunos, porém ainda são isoladas e carecem de maior apoio para que possam ser 

intensificadas.  

Conforme relato do representante da Reitoria sobre a possibilidade de ser incluso a 

sustentabilidade em editais de pesquisa e extensão como linha temática para desenvolvimento 

de projetos, sugere-se como ação o fomento de editais de pesquisa e extensão voltados para o 

tema sustentabilidade. 

Apresenta-se a seguir no quadro 26, no formato de um plano de ação baseado na 

ferramenta 5W2H, que tem como objetivo a implementação das ações-chave para efetivação 

do PLS.  
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O que? 

(Ações-Chave) 
Por que? Onde? Quando? Quem? Como? Quanto Custa? 

1° 

Elaborar política 

institucional de 

desenvolvimento 

sustentável. 

Para que as práticas 

sustentáveis fiquem 

alinhadas dentro da 

instituição e, dentre 

essas práticas as 

relacionadas também 
ao PLS, garantindo 

que campi e reitoria 

falem a mesma 

língua. 

Institucionalmente 

entre campi e 

Reitoria 

Imediatamente 

Comissões dos 

campi e comissão da 

reitoria 

Por meio de reuniões 

presenciais ou remotas para 

alinhar as práticas sustentáveis 

a serem desenvolvidas de 

forma institucional, a fim de 
que os campi e a reitoria 

tenham objetivos em comum. 

Não se aplica 

2° 

Criar comissão ou 

departamento 

institucional de 

suporte ao PLS 

Para que busque 

integração e interação 

entre os campi quanto 

às questões advindas 

do PLS 

Na Reitoria Imediatamente 

Reitor/Pró-Reitor de 

Desenvolvimento 

Institucional  

Verificando a viabilidade de 

um setor responsável por 

acompanhar a elaboração, 

implementação, execução e 

avaliação do PLS nos campi. 

Proporcionando um ponto de 

apoio aonde seja possível às 

comissões entrarem em contato 

para solucionar possíveis 
dúvidas ou problemas. 

Não se aplica 

3° 

Planejar 

estrategicamente as 

ações propostas 

Para que se leve em 

consideração as 

possibilidades e a 

viabilidade de 

execução das ações 

propostas e essas 

sejam efetivadas e, 

consequentemente, 

gerem confiança ao 

plano. 

Nos campi e na 

Reitoria 

No momento da 

elaboração dos 

PLS e nas demais 

atividades que 

envolvam 

planejamento de 

ações 

relacionadas ao 

PLS. 

Comissões 

responsáveis pelo 

PLS 

Realizando levantamento de 

disponibilidade de recursos 

financeiros e humanos 

disponíveis na instituição. 

Evolvendo pessoal-chave 

(chefes do DAP, Diretores 

Gerais. Pró-Reitores, etc.) dos 

campi/reitoria no momento do 

planejamento e/ou na 

comissão. 

Não se aplica 

4° 

Desenvolver agenda 

para divulgação das 

ações sustentáveis 

Para dar visibilidade 

e, consequentemente, 
se fazer conhecer e 

gerar adesão da 

Nos eventos 
institucionais 

Periodicamente 

para atualização 
das informações 

Anualmente, 

Comissões 
responsáveis pelo 

PLS 

Incluindo pauta para 

divulgação do PLS durante 
eventos institucionais, como, 

semana pedagógica, semana do 

Estudo a ser realizado 

levando-se em 
consideração cada 

forma de divulgação. 

Quadro XXX - Plano de ação para implementação das ações-chave 

Quadro 26 - Plano de ação para implementação das ações-chave para efetivação do PLS 
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comunidade nas 

ações desenvolvidas. 

quando 

planejados os 

eventos a nível 

institucional ou 

internos de cada 

campus, ou 

sempre que for 

promovido evento 

que não estava 

previstos na 

agenda anual. 

meio ambiente, WorkIF, 

Jornadas de Pesquisa e 

Extensão, entre outros eventos 

realizados durante o ano letivo 

que fazem parte do calendário 

acadêmico. 

Realizando ações rotineiras 

que divulguem e conscientizem 

a comunidade sobre ações 

relacionadas ao PLS, através 

dos murais de aviso, e-mail 
institucional, redes sociais 

vinculadas à instituições entre 

outros meios que se fizerem 

pertinentes. 
Webpage exclusiva para inserir 

conteúdo advindo de ações 

relacionadas ao PLS, o próprio 

PLS, os relatórios semestrais e 

anuais, etc. 

5° 

Proporcionar a 

troca de 

experiências entre 

gestores dos 

campi/reitoria e 

presidentes de 

comissão. 

Para criar uma cultura 

de aprendizagem 

através da troca de 

experiência. 

Durante os 

encontros do 

CODIR ou 

COPLAN, ou em 

encontros 

destinados a este 

fim específico. 

Anualmente ou 

semestralmente  

Comissão (ou 

presidente) 

responsável pelo 

PLS, diretores gerais, 

chefes do DAP, pró-

reitores diretamente 

ligados ao assunto. 

Proporcionando momentos 

para troca de experiências das 

ações desenvolvidas, a fim de 

evitar que erros 
experimentados por uma 

comissão incorra nas outras. 

Através de 

sugestão/apresentação de novas 

ideias para a criação de 

projetos a serem desenvolvidos 

na instituição. 
Benchmark de ações 

desenvolvidas em outras 

instituições que sejam 

referência e possíveis de serem 
aplicados/replicados na 

Não se aplica 
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instituição. 

6° 

Padronizar 

relatórios semestrais 

e anuais 

Para que os 

resultados obtidos em 

cada campus possam 

ser comparados entre 

si e também possam 

gerar informações 

sobre as ações 

sustentáveis de forma 

institucional. 

Nos campi e na 

Reitoria 
Imediatamente 

Comissões dos 

campi e da Reitoria 

Em conjunto com a comissão 

da reitoria que já esta 

desenvolvendo um trabalho 

nesse sentido, padronizar da 

estrutura dos relatórios 

semestrais e anuais para 

divulgação dos resultados 

alcançados. 

Não se aplica 

7° 

Tornar a elaboração 

do PLS, entre a 

comunidade, 

democrática e 

participativa. 

Para que a 

comunidade se sinta 

mais comprometida 

com desenvolvimento 

do PLS. 

Nos campi e na 

Reitoria 

No momento da 

elaboração do 

PLS e sempre que 

se fizer necessária 

alguma mudança 

importante 

Comissões dos 

campi/ Reitoria e 

comunidade 

envolvida 

Criando momentos para ouvir 

as partes interessadas nos 
mesmos moldes em que é 

elaborado o PDI, abrindo-se 

espaço para sugestões, 

discussão de possiblidades até 

que se chegue a um consenso 

das melhores práticas 

sustentáveis a serem 

desenvolvidas. 

Não se aplica 

8° 

Buscar aporte de 

recursos financeiros 

para práticas 

sustentáveis. 

Porque muitas 

práticas ficam 

impedidas de serem 

executadas por falta 

de recursos 

financeiros 

Internamente os 

campi e na 

Reitoria e fontes 

externas. 

Internamente, 

anualmente no 

momento de 

realizar o 
planejamento de 

destinação de 

recursos para o 

período e sempre 

que houver 

possibilidade 

destinação de 

recursos de 

editais de 

pesquisa e 

Diretores Gerais, 

chefes do DAP, Pró-

Reitores diretamente 

envolvidos, 

Comissão 

responsável pelo 

PLS 

Conscientizando/sensibilizando 

os gestores sobre a importância 

de aportar recursos para o 
desenvolvimento de práticas 

sustentáveis nos campi durante 

as reuniões institucionais do 

CODIR e do COPLAN. 

Buscando e conhecendo fontes 

de captação de recursos 

financeiros para desenvolver 

ações sustentáveis através de 

fontes externas. 

Não se aplica 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

extensão. 

Externamente, 

sempre que 

houver 

possibilidade em 

editais ou em 

outras formas de 

captação de 

recursos externos. 

9° 

Fomentar editais de 

pesquisa e extensão 

voltados à temática 

sustentável 

Por que embora já 

existam pesquisas e 

ações através de 
projetos de extensão 

sendo desenvolvidos 

com o tema 

sustentabilidade, 

esses ainda são 

isolados e carecem de 

maior apoio para que 

possam ser 

intensificados. 

Nos campi Rotineiramente 

Diretores gerais, pró 

reitoria de pesquisa e 

extensão e 

coordenadores de 

pesquisa e extensão. 

Divulgando aos gestores dos 

campi a possibilidade de se 
colocar a sustentabilidade 

como linha temática de editais 

de pesquisa e extensão. 

Incentivando os servidores 

(pesquisadores) a realizarem 

pesquisas e projetos de 

extensão com essa temática. 

Não se aplica 
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Ao término da apresentação do artefato é apresentado um cronograma para validação 

dos resultados da pesquisa junto aos atores envolvidos com o objeto de estudo, os quais 

contribuíram diretamente com o desenvolvimento da pesquisa, participarão do processo de 

implantação das ações-chave e serão diretamente afetados/beneficiados caso as ações-chave 

propostas sejam aplicadas. O quadro 27 apresenta, detalhadamente, as atividades a serem 

executadas e o período previsto para execução de cada uma. 

Quadro 27 - Cronograma para validação do artefato 
 

Atividade 

Período de Execução 

Execução Dez/20 Jan/21 Fev/21 Mar/21 % de execução 

Elaboração do 

instrumento de 

validação 

Previsto X X   

À realizar 

Realizado     

Contato e envio do 

instrumento de 

validação aos atores 

envolvidos 

Previsto  X X  

À realizar 

Realizado     

Análise das 

informações 

coletadas 

Previsto   X  

À realizar 

Realizado     

Adequação/ajustes, 

caso necessário 

Previsto    X 

À realizar 

Realizado     

 

Relatório Final 

Previsto    X 

À realizar 

Realizado     

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

6 CONCLUSÕES  

Ao iniciar as considerações finais, relembra-se que o objetivo geral deste trabalho que 

é propor ações-chave como ferramenta para auxiliar a efetivação do PLS no âmbito do IFMT, 

a fim de atender ao previsto no decreto 7.746/2012, que institucionalizou o PLS e tornou-o 

obrigatório no âmbito das instituições federais.  

Tomando-se como base os resultados encontrados através da pesquisa, surgiu como 

possibilidade para atender ao objetivo geral a adaptação de um framework de ações-chave 

propostas por Birney et al. (2010), desenvolvido a partir de estudos e observação de 

organizações do setor público em todo o mundo que são referência em práticas de 

desenvolvimento sustentável. 

Para cada ação-chave proposta foi verificado uma maneira de adaptá-la para atender às 

necessidades da instituição. Levou-se em consideração para a adaptação os apontamentos 

feitos pelos entrevistados, os PLS publicados, o conteúdo das atas e dos relatórios 

disponibilizados pelos campi e os estudos de Azapagic (2003) e Broman e Robert (2017). 

Foram traçados também objetivos específicos que serviram de suporte ao alcance do 

objetivo principal do trabalho. Pode-se adiantar que os resultados esperados pela pesquisa 

foram atingidos e têm relevância para a linha de atuação científico-tecnológica: Estratégia e 

Operações. 

O desenvolvimento sustentável é um assunto que tem sido amplamente debatido nos 

últimos anos a nível mundial. Diante da importância das instituições de ensino na formação de 

profissionais conscientes de sua atuação na sociedade, tem-se dado especial atenção à forma 

com que as Instituições de Ensino têm trabalhado a sustentabilidade, tanto no currículo de 

seus cursos, como em suas ações práticas que servem de exemplo à comunidade. No presente 

estudo foi dada ênfase às ações práticas. 

Embora, já há algum tempo as instituições de ensino apresentam iniciativas 

voluntárias voltadas às práticas sustentáveis, estudos demonstram que essas iniciativas ainda 

carecem de maior apoio institucional para serem efetivadas.  

Buscando dar maior ênfase ao tema e mudando a característica voluntária para 

obrigatória, o Governo Federal publicou em 2012, o decreto N° 7.746, que instituiu o Plano 

de Logística Sustentável no âmbito das Instituições Federais. O decreto foi regulamentado 

pela IN N° 10, datada do mesmo ano. O IFMT, por se tratar de autarquia federal, também está 

no rol de instituições que devem observar o previsto no decreto que estabelece o PLS e na 

Instrução Normativa que o regulamenta. 
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Para alcançar os objetivos da pesquisa, preliminarmente, buscou-se identificar quais os 

campi que possuíam PLS publicado no seu respectivo site, bem como quais possuíam 

comissão responsável pelo PLS atuante.  

Foram entrevistados durante a pesquisa oito servidores, sendo sete presidentes de 

comissões de campi e um representante da reitoria. A escolha dos entrevistados se deu por se 

tratarem de atores-chave que estão diretamente ligados ao desenvolvimento dos PLS nos 

campi e no âmbito institucional, respectivamente.  

A partir do primeiro objetivo específico: realizar levantamento na literatura das 

principais causas que formam as barreiras às práticas sustentáveis nas Instituições de Ensino 

brasileiras, utilizando-se a técnica de revisão sistemática da literatura, verificou-se que as 

causas que mais se fizeram presentes estão relacionadas a “Pessoas” e “Meio ambiente”. As 

causas presentes no grupo “Pessoas” estão vinculadas à falta de apoio e comprometimento da 

alta gestão; falta de comissão/departamento de sustentabilidade; e falta de capacitação e 

conscientização da comunidade. No grupo “Meio ambiente” estão relacionadas à falta de 

cultura sustentável; falta de política institucional sustentável; e iniciativas isoladas/falta de 

integração entre setores e comunidade. 

As causas identificadas serviram para desenvolver os roteiros de entrevista, a fim de 

identificar se estas causas também estavam presentes no IFMT, além serem utilizadas como 

base para o desenvolvimento das categorias analíticas para aplicação da técnica de análise de 

conteúdo. 

No segundo objetivo específico buscou-se analisar como tem se dado a implementação 

do PLS no âmbito do IFMT, nesse sentido, verificou-se que, embora tenha sido estabelecida a 

obrigatoriedade por meio de decreto desde 2012, não são todos os campi do IFMT que 

possuem o PLS publicado e comissão atuante e, entre aqueles que as possuem, existem 

dificuldades em cumprir a determinação legal.  

Dentre os dezenove campi e campi avançados do IFMT, apenas dez possuem o PLS 

publicado no site e nove afirmaram ter comissão atuante. Demonstrando que o atendimento ao 

decreto N° 7.746/2012 não foi consolidado no âmbito da instituição. 

Percebe-se, ainda, pelos relatos nas entrevistas que os campi que possuem PLS, o 

elaboraram para atender a legislação por meio de nota de auditoria interna. Ou seja, embora 

cada campus tenha autonomia em suas ações, não houve um processo conjunto para 

desenvolver um alinhamento entre os campi e os campi e a reitoria para que o PLS fosse 

implantado e desenvolvido de maneira institucional. 
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Foi possível verificar, ainda, ao analisar as entrevistas e os documentos, como atas e 

relatórios anuais, que a maioria dos campi que desenvolvem atividades relacionadas ao PLS 

recebe apoio da gestão do campus, mas que por motivos muitas vezes alheios à sua vontade, 

como indisponibilidade de recursos, principalmente, humano e financeiro, muitas ações 

acabam não sendo efetivadas. 

Emergiu como uma possibilidade para a efetivação do PLS, a partir dos relatos dos 

entrevistados e da literatura analisada, o desenvolvimento de uma política institucional 

voltada à sustentabilidade, a fim de alinhar as práticas sustentáveis nos campi e na reitoria.  

Como forma de dar suporte à implementação dessa política institucional, enfatizou-se 

entre os presidentes de comissão entrevistados a necessidade de criação de uma comissão ou 

departamento específico, lotado na reitoria, responsável pela interação e integração entre os 

campi, para troca de informações e conhecimento. Ambas as propostas apontadas, quando 

apresentadas ao representante da reitoria, foram vistas com grande potencial de serem 

aplicadas, inclusive já com encaminhamentos. 

Quanto ao terceiro objetivo específico, buscou-se, através dos documentos 

disponibilizados e das entrevistas cedidas pelos presidentes de comissão, investigar a 

exequibilidade do Plano de Logística Sustentável nos campi do IFMT. 

Incialmente citou-se como barreira para efetivar o que foi planejado no PLS a 

indisponibilidade de recursos financeiro e humano. Como alternativa para superação da falta 

de recursos financeiros, surgiu a possibilidade sensibilizar a gestão dos campi, via reitoria, 

para aportar recursos para desenvolvimento das práticas sustentáveis, tanto através de editais 

de pesquisa e extensão específicos para o tema, como recursos de custeio e investimento, 

além da busca por recursos externos. 

Para a questão dos recursos humanos, essa situação muitas vezes não está na alçada do 

campus ou da instituição para ser resolvida, pois envolve questões bem mais complexas 

como, por exemplo, o limite de servidores que a instituição pode possuir, pedidos de 

remoção/redistribuição, afastamento, entre outros.  

Quanto à atualização do inventário de bens e materiais e identificação de similares de 

menor impacto ambiental para substituição, verificou-se que em sua totalidade, os PLS dos 

campi não atenderam a esse requisito. Essa situação é um tanto complexa, pois depende de 

adoção/adaptação de sistema de gerenciamento e controle das informações, bem como 

engajamento entre o departamento de almoxarifado e patrimônio com o departamento de 

compras e licitações. 
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Não estão sendo observados pelos campi todos os tópicos para o plano de ação, dentre 

eles, os menos abordados foram os que definiam as unidades e áreas envolvidas pela 

implementação de cada ação e respectivos responsáveis; e o tópico que trata da previsão de 

recurso financeiro, humano e instrumental.  

Na etapa que trata da avaliação do plano, analisou-se a elaboração dos relatórios 

semestrais e anuais. Em nenhum dos campi encontrou-se os relatórios semestrais publicados 

no site. No entanto, durante as entrevistas verificou-se que o acompanhamento das ações 

desenvolvidas é realizado durante as reuniões das comissões e relatado em ata o que foi 

alcançado, nesse sentido os campi carecem de sistematizar as informações e disponibilizá-las 

para conhecimento da comunidade. 

Quanto aos relatórios anuais apenas dois campi elaboraram e publicaram no site, no 

entanto, foi percebido pelo relato dos presidentes de comissão que existem dificuldades na 

elaboração. Demonstrando-se que a ausência de métodos sistematizados de divulgação das 

práticas sustentáveis nos campi.  

Durante as entrevistas, percebeu-se que não houve uma busca pela participação da 

comunidade no momento da elaboração do plano, nem tampouco uma apresentação formal do 

PLS à comunidade. Essa situação foi julgada pelos entrevistados como uma falha que ocorreu 

devido não ter havido tempo hábil entre o pedido de elaboração e a entrega do plano para 

publicação. 

Uma maneira peculiar às instituições de ensino contar com a participação da 

comunidade no desenvolvimento de práticas sustentáveis é através de projetos de pesquisa e 

extensão, nesse sentido, verificou-se que existem projetos voltados para temática 

sustentabilidade em alguns dos campi analisados.  

Destacou-se também ações de divulgação das atividades desenvolvidas pela comissão 

responsável pelo PLS, como, pedido de pauta em reuniões e eventos que acontecem nos 

campi e a criação de webpage onde são publicados os planos, as ações desenvolvidas e os 

relatórios.  

Quanto à capacitação verificou-se que os campi ainda carecem de um plano 

sistematizado para desenvolver capacitação que contemple as necessidades relacionadas ao 

PLS tanto para os membros da comissão, quanto para a comunidade em geral. 

 

Por fim, chega-se ao quarto e último objetivo específico o qual buscou identificar e 

mapear as ações de sucesso e as dificuldades relacionadas às práticas de sustentabilidade e de 

racionalização do uso de materiais e serviços nos campi do IFMT. Para o alcance desse 
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objetivo, analisou-se o PLS de cada campus, detalhadamente, tomando como base o artigo 8° 

da IN N° 10/2012, que trata dos temas mínimos que deve conter cada plano. 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades relacionadas às práticas de 

sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços no PLS dos campi e na 

sequencia serão apresentadas as boas práticas que também se fazem presentes na instituição. 

Apesar de ter sido relatado pelos presidentes de comissão entrevistados que existem 

inciativas de conscientização voltadas à economia de energia elétrica, ainda existem usuários 

que não aderem à essas iniciativas, sendo relatado que é recorrente encontrar lâmpadas e 

equipamentos ligados sem a presença de usuários. Nesse sentido, a dificuldade encontra-se na 

adesão dos usuários às práticas de racionalização do consumo de energia elétrica. 

É comum nos campi do IFMT a utilização de poços artesianos para atender ao 

consumo de água. Os poços artesianos atendem principalmente os campi agrícolas onde não 

há fornecimento de água direta da rede de abastecimento do município, diante dessa prática o 

consumo de água acaba não sendo mensurado e, consequentemente, encontra-se maiores 

dificuldades em fazer o controle e racionamento do consumo de água nos campi que possuem 

poços artesianos. 

Em sua maioria os campi apresentam dificuldades em atender e propor ações a 

questões relacionadas ao esgoto. Pelos relatos e documentos analisados foi possível perceber 

que na maioria dos campi o esgoto não é tratado, pois sua estrutura não possui um sistema 

adequado e os custos para adequação são relativamente altos. As dificuldades com a 

destinação do esgoto gerado também têm implicações pela ausência de redes de coleta e 

tratamento nos municípios onde estão inseridos. 

Os campi também esbaram em outra situação externa que prejudica a efetivação de 

suas práticas sustentáveis como é o caso da inexistência de cooperativas de reciclagem na 

região onde estão inseridos ou pela falta de interesse das cooperativas em recolher dos 

resíduos gerados pelos campi. 

No tema deslocamento de pessoal percebeu-se poucas iniciativas relacionadas ao 

tema, indicando a necessidade de maiores estudos de viabilidade de deslocamento de pessoal 

para que se tornem efetivas nos campi e na instituição. 

Quanto às boas práticas presentes nos campi foram identificadas as seguintes, no tema 

material de consumo foi observado que os campi têm se atentado para esses requisitos e os 

atendidos. As principais ações estão em torno campanhas para substituir os copos descarteis 

por copos reutilizáveis, canecas, squeezes.  
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Outros campi citaram, ainda, ações mais radicais, como deixar de comprar copos 

descartáveis, forçado os servidores a terem hábitos mais sustentáveis. As ações relacionadas 

ao consumo de papel estão em torno de reaproveitamento para rascunho, impressão frente e 

verso e conscientização sobre a necessidade ou não da impressão, consequentemente, 

abrangendo o consumo de tornner. 

O consumo de energia é um dos temas que também apresenta uma série de ações de 

sucesso, como implantação de aviso sobre o consumo consciente, o acompanhamento da 

demanda contratada, a instalação de usinas fotovoltaicas nos campi da instituição e aquisição 

e substituição de equipamentos com menor consumo energético. 

A água foi o tema que todos os campi abordaram durante a elaboração do PLS, 

demonstrando a preocupação com a utilização e, consequentemente, a preservação desse 

recurso. As ações propostas giram em torno de aquisição e implantação de equipamentos que 

auxiliam na economia de consumo. Destaca-se, ainda, a criação de Comissão de Estudos e Propostas 

para Consumo Racional de Água em um dos campi da instituição. 

O tema qualidade de vida, por se tratar de um tema bastante amplo, possui ações desde 

palestra de conscientização sobre o risco de determinadas doenças relacionadas ou não ao 

trabalho, direitos e deveres dos servidores, ética no ambiente de trabalho, momentos de 

integração e confraternização, disponibilização de locais para área de convivência, entre 

outras. Muitos campi da instituição possuem comissões específicas para tratar sobre esse 

assunto, podendo as ações da comissão do PLS ser integrada a elas. 

A coleta seletiva é um tema que tem se destacado dentro da instituição, os campi têm 

demonstrado sua preocupação em relação a esse tema realizando aquisição/confecção de 

lixeiras para a adequada destinação dos resíduos sólidos gerados, além de campanhas e 

projetos de conscientização sobre o correto descarte entre a comunidade acadêmica, tanto em 

relação aos alunos, servidores e terceirizados. 

As compras sustentáveis é uma ação que vem sendo observada pela instituição como 

um todo antes mesmo da previsão no PLS, pois já visava atender a IN N° 01/2010 e a Lei nº 

12.349/2010, que instituíram critérios sustentáveis para licitações e contratos da 

Administração Pública, sendo atendidas em todos os editais para compra e prestação de 

serviços da instituição. 

No tema deslocamento de pessoal, verificou-se que os campi previram ações voltadas 

à otimização das viagens, adequando o trajeto a ser percorrido, bem como realizando o maior 

número de atividades possíveis em um único deslocamento. Outra questão que surgiu no tema 
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que não está diretamente ligada ao uso de recursos da instituição, mas que pode ser fomentada 

para trazer benefícios à comunidade, é a implantação da carona solidária. 

A arborização foi uma ação que permeou vários temas abordados, diversos campi 

citaram que essa ação vem sendo desenvolvida e que traz inúmeros benefícios, tais como, 

diminui a temperatura dos ambientes, fazendo com que se utilize menos o ar-condicionado, 

consequentemente, diminuem o consumo de energia elétrica. Os espaços arborizados 

propõem, ainda, a melhoria da qualidade de vida, ao servirem de locais para descanso, além 

de reduzirem a poluição atmosférica. 

Entre as contribuições que este trabalho apresenta está a contribuição para o IFMT, ao 

traçar um panorama geral da atual situação dos Planos de Logística Sustentável, 

possibilitando aos gestores tomarem conhecimento para futuras ações. Aponta-se, ainda, 

como contribuição para a instituição a possibilidade de aderir, concomitantemente ao PLS, a 

A3P, assim como, como atender ao previsto no item 5.0 do PDI. 

Há também a contribuição científica, ao tratar de forma inédita de estratégias para 

efetivar o Plano de Logística Sustentável em Instituições de Ensino, uma vez que, os trabalhos 

que realizaram o diagnóstico do PLS nas IE, geralmente, apontam baixo índice de aplicação 

dos mesmos, porém não apontam meios de melhorar esses resultados. Nesse sentido, tem-se 

também o potencial de contribuir com outras instituições que queiram replicar o estudo à sua 

realidade. 

Citam-se, ainda, as contribuições para o meio ambiente, aonde ao efetivar o PLS na 

instituição, além de proporcionar práticas sustentáveis locais, também poderá contribuir com a 

formação acadêmica dos discentes, ao formar cidadãos conscientes de suas ações no meio 

ambiente, com o intuito de que sejam replicadores dessas boas práticas. Nesse sentido, a 

contribuição além de local também tem possibilidade de se tornar global. 

As limitações da pesquisa ficaram em torno da impossibilidade de realizar a pesquisa 

participante, devido à suspenção das atividades presenciais de toda instituição por conta da 

pandemia causada pelo Novo Coronavírus, a impossibilidade entrevistar todos os presidentes 

de campi que possuem comissão em funcionamento, devido à sua negativa a entrevista, bem 

como a não disponibilização das atas que os entrevistados disseram possuir, porém que 

acabaram não sendo disponibilizadas. 

Fica como sugestão para estudos futuros, pesquisa sobre indicadores para avaliar o 

desempenho das ações sustentáveis no âmbito da instituição. Sugere-se, ainda, a análise do 

PLS de outras instituições federais de ensino, para compreender sua implementação e 
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exequibilidade, bem como verificar se ações-chave propostas ao IFMT também atendem às 

suas necessidades.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AOS DIRETORES 

GERAIS DO IFMT 

Data:                                                                                  Hora: 

Agradecer ao entrevistado/ Explicar o TCLE/Pedir autorização para gravar 

PERGUNTAS DE ABERTURA 

Nome completo do entrevistado:  

Idade:  

Estado civil: 

Filhos: 

Escolaridade/Formação: 

ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO 

1. Qual sua percepção sobre o tema Sustentabilidade? 

2. Como o tema é tratado no âmbito da instituição? 

3. O item 5.0 do PDI trata das POLÍTICAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E À RESPONSABILIDADE SOCIAL. 

Compõem estas políticas a implantação de rede de programas, projetos e 

atividades planejadas de responsabilidade social e de sustentabilidade 

socioambiental, tanto por meio de iniciativas institucionais quanto pelas atividades 

acadêmicas e de extensão. De que forma o campus busca atender esse propósito do 

PDI especificamente em relação às iniciativas institucionais? 

4. O PLS pode ser considerado uma ferramenta de auxílio às práticas sustentáveis. 

Como ele tem sido desenvolvido no seu Campus? 

5. Como foram definidos os membros da Comissão responsável pelo PLS? 

6. Como é a participação da comunidade em relação às práticas sustentáveis do 

campus?  

7. Houve algum momento para apresentar o PLS à comunidade? 

8. Como são tratadas pela gestão as informações obtidas a partir dos relatórios 

semestrais e anuais do PLS? 

9. Quanto de recurso (orçamentário/financeiro) é destinado para atender os objetivos 

propostos no PLS? 

10. Em qual fase você acredita que estejam as principais barreiras do PLS: 

elaboração, implementação, execução ou avaliação? 

11. Quais práticas sustentáveis são desenvolvidas a partir do PLS que merecem 

destaque? Fale-me sobre elas. 

12. Conforme levantamento feito no site dos campi menos da metade estão 

desenvolvendo o PLS. Ao que você atribui o baixo desempenho do PLS na 

instituição? 

13. No seu ponto de vista o que ajudaria a tornar o PLS uma ferramenta efetiva na 

instituição? 

14. Além do que foi discutido, há algo que queira acrescentar? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AOS PRESIDENTES DAS 

COMISSÕES RESPONSÁVEIS PELO PLS DO CAMPUS 

Data:                                                                                  Hora: 

Agradecer ao entrevistado/ Explicar o TCLE/Pedir autorização para gravar 

PERGUNTAS DE ABERTURA 

Nome completo do entrevistado:  

Idade:  

Estado civil: 

Filhos: 

ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO 
1.  No seu ponto de vista, a busca por práticas sustentáveis é uma realidade no 

Campus?  De que forma tem ocorrido? 

2. Existem práticas sustentáveis que são cotidianas no campus que independem de 

conscientização/campanha? Ou que já se tornaram efetivas após a realização de 

conscientização/campanha? 

3. Como tem sido a atuação da gestão do campus frente às demandas advindas do 

PLS? 

4. A comunidade foi consultada ou participou de alguma forma na elaboração do PLS? 

5. Como é a participação da comunidade em relação às práticas sustentáveis propostas 

a partir do PLS do campus? 

6. Houve algum momento para apresentar o PLS à comunidade? 

7. Estão sendo elaborados os relatórios mensais e anuais, conforme estabelecido na IN 

N° 10/2012? 

8. De que forma são tratadas as informações obtidas a partir dos relatórios semestrais e 

anuais do PLS? 

9. As previsões de recursos (financeiros, humanos, instrumentais) são levadas em 

consideração pela gestão? 

10. Existe algum canal para divulgação das práticas desenvolvidas a partir do PLS? 

11. Você acredita haver a necessidade de algum tipo de treinamento e/ou capacitação 

para você ou para demais membros da comissão para desenvolver o PLS? 

12. Qual tema mínimo constante na IN N° 10/2012 é desenvolvido pelo campus e 

merece destaque e qual possui maior dificuldade de ser implantado? Fale-me sobre 

eles. 

13. A reitoria auxilia ou poderia auxiliar de alguma forma no desenvolvimento do 

PLS? 

14. Quais práticas sustentáveis são desenvolvidas a partir do PLS que merecem 

destaque? Fale-me sobre elas 

15. No seu ponto de vista o que ajudaria a tornar o PLS uma ferramenta efetiva na 

instituição? 

16. Além do que foi discutido, há algo que queira acrescentar? 

17. A última atualização do PLS do Campus e os relatórios estão disponível no site? 

Seria possível disponibilizar as atas das reuniões da Comissão dos últimos 12 meses 

para serem analisadas? 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AO REPRESENTANTE 

DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PLS DA REITORIA 

Data:                                                                                  Hora: 

Agradecer ao entrevistado/ Explicar o TCLE/Pedir autorização para gravar 

PERGUNTAS DE ABERTURA 

Nome completo do entrevistado:  

Idade:  

Estado civil: 

Filhos: 

ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO 
1.  Qual é o objetivo ou quais são os objetivos da comissão da reitoria, da qual você faz 

parte, que esta tratando do PLS? 

2. Existem práticas sustentáveis que são cotidianas no campus que independem de 

conscientização/campanha? Ou que já se tornaram efetivas após a realização de 

conscientização/campanha? 

3. No seu ponto de vista há a possibilidade de uma comissão permanente na reitoria ou 

de um departamento específico para acompanhar e dar suporte aos campi no 

desenvolvimento das práticas sustentáveis? 

4. Há a possibilidade de a instituição pensar ou disponibilizar algum recurso específico 

pra atender as demandas advindas das comissões de sustentabilidade? 

5. De que forma o IFMT tem buscado se tornar uma instituição sustentável? 

6. Existe algum tipo de política institucional voltada para as práticas sustentáveis no 

âmbito da instituição? 

7. Qual tema mínimo constante na IN N° 10/2012 é desenvolvido pelo campus e 

merece destaque e qual possui maior dificuldade de ser implantado? Fale-me sobre 

eles. 

8. Existe algum tipo de consulta aos representantes dos campi ou da reitoria, no caso os 

presidentes de comissões de sustentabilidade, quanto as decisões tomadas voltadas 

para as práticas sustentáveis da instituição? 

9. No seu ponto de vista haveria a possibilidade de a instituição proporcionar 

treinamento para as comissões ou pelo menos aos presidentes pra alinhar as práticas 

sustentáveis entre os campi? 

10. Além do que foi discutido, há algo que queira acrescentar? 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARTICIPANTE MAIOR DE IDADE) 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “Proposição de um 

Processo de Gestão para o Plano de Logística Sustentável aplicado ao IFMT”. Nesta pesquisa, 

pretendemos “propor um processo sistemático para gerir o Plano de Logística Sustentável”. O 

motivo que nos leva a pesquisar e tratar sobre este assunto é a busca por uma forma de 

efetivar o PLS na instituição e, consequentemente, tornar as práticas sustentáveis da 

instituição exemplo aos egressos. Para esta pesquisa adotaremos o seguinte procedimento: 

“Entrevistas”. Para participar, você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer benefício 

financeiro. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos provenientes desta 

pesquisa, você tem assegurado o direito à indenização. Você será esclarecido(a) em qualquer 

aspecto que desejar, estará livre para participar ou recusar-se a participar, e poderá retirar seu 

consentimento ou interromper sua participação a qualquer momento. Sua participação é 

voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na 

forma como é atendido(a) pelo pesquisador. Sua identidade será tratada com padrões 

profissionais de sigilo e não será identificado em nenhuma publicação. Os riscos envolvidos 

na pesquisa consistem em responder questões sensíveis e restritas à organização. Para 

amenizar os riscos mencionados, o(a) participante voluntário(a) terá garantido o acesso aos 

resultados individuais e coletivos desta pesquisa, um local reservado para a entrevista e a 

liberdade para responder as perguntas que desejar.  

Esta pesquisa busca contribuir com a gestão das práticas sustentáveis da instituição. Os 

resultados desta pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. O nome ou o material 

que indique sua participação não será divulgado. Os dados e instrumentos utilizados na 

pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de cinco anos, e 

após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas 

vias originais, sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será 

fornecida a você. 
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Eu, ____________________________________, portador(a) do documento de Identidade 

____________________, fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara 

e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que 

concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e 

esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

__________________, ____ de ______________ de 2020. 

 

_________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

CONTATOS DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 

Nome: Gleika Debacker 

Endereço: Rua Mario Mandadori, 191N, Bairro: Módulo 05. 

CEP: 78.320-000 / Juína-MT 

Fone: (66) 9 8106 - 5417 

E-mail: gleika.debacker@jna.ifmt.edu.br 


