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“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.” 

Nelson Mandela 



RESUMO 

 

O comprometimento das empresas com os propósitos da Sustentabilidade requer um processo 

de alinhamento e conscientização da sua força de trabalho, além de emprego de capital e de 

interferências na forma de gestão, envolvendo a escolha de modelos que provoquem mudanças 

no direcionamento da cultura. O desenvolvimento da cultura da sustentabilidade, pautada em 

valores éticos, humanistas e democráticos e uma visão de prosperidade e qualidade, deve ser 

alicerçado pela educação, que deve englobar questões como educação para a cidadania, respeito 

e valorização da diversidade social e cultural, assim como a integração respeitosa com o meio 

ambiente. Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo entender, através da análise de bases 

conceituais e de um estudo de caso envolvendo uma empresa brasileira de engenharia, o papel 

da educação corporativa na transformação de culturas organizacionais e, consequentemente, na 

criação de uma economia voltada para o desenvolvimento sustentável. Para alcançar o objetivo 

proposto, foi realizada uma revisão de literatura com apoio de pesquisas nas bases SciELO, 

Scopus e ISI Web of Science e consultas a materiais selecionados em bibliotecas e bancos de 

teses e dissertações. No intuito de analisar as questões relacionadas à aprendizagem 

organizacional para a sustentabilidade, foram selecionadas as variáveis sustentabilidade, 

educação corporativa e cultura organizacional, assim como possíveis inter-relações entre elas. 

Após a construção do referencial teórico, um estudo de caso foi conduzido no intuito de 

responder às questões levantadas nos objetivos propostos, partindo da prospecção exploratória 

de informações disponibilizadas em documentos existentes e da realização de entrevistas e da 

aplicação de questionários com o público interno da empresa selecionada. 

O resultado da análise documental e o resultado da análise das respostas fornecidas nas 

entrevistas e nos questionários foram confrontados com o referencial teórico considerado, no 

intuito de verificar se as práticas de educação corporativa declaradas pela empresa em análise 

estão alinhadas à percepção dos empregados e à criação de uma economia voltada para o 

desenvolvimento sustentável. Como resultado, o estudo apresenta como a universidade 

corporativa da empresa analisada viabiliza a formação e a qualificação dos seus colaboradores 

e como a temática da sustentabilidade é aplicada nas suas ações educacionais. Em 

complemento, apresenta sugestões de melhorias na universidade corporativa e na elaboração de 

ações voltadas para a educação para a sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Educação Corporativa. Sustentabilidade. Universidade Corporativa. Cultura 

Organizacional. 

  



ABSTRACT 

 

The commitment of companies to the purposes of sustainability requires a process of alignment 

and awareness of their workforce, as well as the use of capital and interferences in the 

management form, involving the choice of models that provoke changes in the direction of 

culture. The development of a culture of sustainability, based on ethical, humanist and 

democratic values and a vision of prosperity and quality, must be backed by education, which 

should encompass issues such as education for citizenship, respect and appreciation of social 

and cultural diversity, as well as respectful integration with the environment. In this context, 

this research aims to understand, through the analysis of conceptual bases and a case study 

involving a Brazilian engineering company, the role of corporate education in the 

transformation of organizational cultures and, consequently, in the creation of an economy 

focused on sustainable development. In order to reach the proposed objective, a literature 

review was carried out with the support of researches at the SciELO, Scopus and ISI Web of 

Science databases and consultations with selected materials in libraries and thesis and 

dissertation banks. In order to analyze the issues related to organizational learning for 

sustainability, the variables sustainability, corporate education and organizational culture were 

selected, as well as possible interrelationships between them. After the construction of the 

theoretical reference, a case study was conducted in order to answer the questions raised in the 

proposed objectives, starting from the exploratory exploration of information made available in 

existing documents and the conduct of interviews and the application of questionnaires with the 

internal public of the company selected. The result of the documentary analysis and the result 

of the analysis of the answers provided in the interviews and the questionnaires were compared 

with the theoretical framework considered, in order to verify if the corporate education practices 

declared by the company under analysis are aligned with the perception of employees and the 

creation of an economy focused on sustainable development. As a result, the study shows how 

the corporate university of the analyzed company enables the formation and qualification of its 

employees and how the sustainability theme is applied in their educational actions. In addition, 

it presents suggestions for improvements in the corporate university and in the elaboration of 

actions focused on education for sustainability. 

 

Key words: Corporate Education. Sustainability. Corporate. University. Organizational 

Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Uma das grandes dificuldades para o desenvolvimento sustentável é a carência de 

líderes capazes de explorar como os valores sociais e democráticos podem ser combinados com 

os imperativos econômicos e negociais do nosso tempo (SARDINHA, 2009). O autor destaca 

que a mudança da orientação empresarial para o desenvolvimento sustentável exige novos 

líderes, capazes de perceber as organizações não apenas como atores inseridos em um mundo 

vivo, dinâmico, complexo, repleto de interfaces na sua biodiversidade, em que os negócios são 

um importante meio, capazes de agilizar as interações necessárias para a evolução do homem e 

do desenvolvimento humano e sustentável. 

Além disso, o crescimento econômico, os avanços tecnológicos e a globalização, ao 

contrário do imaginado, não promoveram a homogeneização da sociedade. O multiculturalismo 

emergiu e chegou também às organizações, principalmente às que atuam globalmente. A partir 

da década de 1980, então, as organizações se viram obrigadas a trabalhar a dimensão cultural 

com mais atenção e prioridade (GOLOBOVANTE, 2010).  

Vale ressaltar que conhecer a cultura de uma organização origina um trabalho de 

mapeamento, cuja relevância consiste na especificação das lógicas e valores que, de forma 

consciente ou inconsciente, dão sentido às práticas e ao comportamento das pessoas, sendo 

possível o surgimento de desequilíbrio entre o idealizado e o que ocorre. Golobovante (2010) 

destaca que os valores enunciados pelas organizações representam apenas parte de toda essa 

rede, não se constituindo na cultura organizacional. 

Dentro deste contexto, as universidades corporativas devem ter ações voltadas para a 

transformação da cultura, já que a construção de uma identidade cultural está associada à 

preservação e ao compartilhamento de valores, à adoção de postura ética e socialmente 

responsável, capazes de serem refletidas nas ações do corpo técnico e gerencial, sendo 

percebidas pela sociedade. 

Esses valores espelham o conceito de Triple Botton Line (TBL) (DIAS, 2011), criado 

por John Elkington em 1990 para refletir as mudanças de paradigmas no modelo de negócios 

tradicional. Para ser sustentável, as empresas passam a ter que considerar a performance 

ambiental e social da empresa e não apenas as questões financeiras. People (pessoas), Planet 

(planeta) e Profit (lucro) representam as dimensões social, ambiental e econômica que precisam 

se interrelacionar em um mundo de negócios que satisfaça as necessidades do presente sem 
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comprometer a capacidade das futuras gerações de suprir as próprias necessidades (ABNT, 

2010). 

Para a realização dessa pesquisa, foi escolhida uma empresa brasileira de engenharia, 

que adota as diretrizes de responsabilidade social da NBR ISO 26.000 como referência.  

 

1.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

A sustentabilidade requer um novo modelo de aprendizagem nas empresas baseado na 

transdisciplinariedade, no qual os colaboradores sejam formados e treinados para a nova 

realidade através de processos fundamentados na associação de várias áreas organizacionais e 

de conhecimento, sem que haja segmentação entre disciplinas. Para a redução do 

distanciamento entre a geração de ameaças, sua compreensão e sua mitigação, é necessária a 

participação de equipes multidisciplinares, envolvendo especialistas dos diversos setores e da 

relação transdiciplinar entre as diversas temáticas abordadas.  

Alguns valores declarados pela empresa em análise denotam que ela vem 

acompanhando as mudanças de paradigmas da economia, cujos negócios não devem estar mais 

vinculados apenas à dimensão financeira, mas também aos aspectos do meio ambiente e das 

pessoas. Por outro lado, percebe-se a necessidade de a força de trabalho da empresa identificar 

esses valores para tirá-los da teoria e aplicá-los na prática. 

Nesse contexto, esse trabalho discute a tônica da educação corporativa para a 

sustentabilidade, com base no reconhecimento da necessidade de estabelecimento de novas 

expressões de desenvolvimento econômico, possíveis por meio de transformações em culturas 

organizacionais, o que requer revolucionários modelos de educação capazes de fomentar a 

incorporação dos princípios de sustentabilidade aos seus negócios. 

Sendo assim, a pergunta que traduz o problema da pesquisa é: Como seria possível 

fortalecer a cultura de sustentabilidade através da educação corporativa e dos programas 

educacionais alinhados à estratégia no desenvolvimento dos colaboradores (lideranças e 

trabalhadores em geral) em uma organização empresarial? 

 

1.3 QUESTÕES-PROBLEMA 

 

No intuito de provocar um desdobramento da questão da pesquisa, considera-se que 

também seja relevante buscar respostas para as questões que seguem abaixo. 
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 Como as organizações podem proporcionar e expandir a consciência sobre sua 

responsabilidade como organização educadora e ampliar o alcance de suas ações 

educativas, segundo a literatura? (objetivo específico 1) 

 De que forma as necessidades estratégicas da empresa analisada são consideradas na 

concepção dos seus programas de educação corporativa e se alinham às questões relativas 

à sustentabilidade? (objetivo específico 2) 

 Qual a percepção dos empregados da empresa em análise sobre a responsabilidade da 

organização como educadora e sobre a sustentabilidade? (objetivo específico 3) 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Entender, através da análise de bases conceituais e de um estudo de caso, o papel da 

educação corporativa na transformação de culturas organizacionais e, consequentemente, na 

criação de uma economia voltada para o desenvolvimento sustentável. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1 - Entender o papel da educação corporativa na transformação de culturas 

organizacionais e, consequentemente, na criação de uma economia guiada para o 

desenvolvimento sustentável, através da análise de bases conceituais; 

2 - Identificar informações gerais relacionadas à atuação da empresa pesquisada em 

sustentabilidade corporativa e suas ações de educação corporativa voltadas para o 

desenvolvimento sustentável; 

3 - Verificar a percepção tanto de empregados que ocupam posições gerenciais quanto 

de empregados que não ocupam posições gerenciais a respeito das questões relacionadas à 

universidade corporativa e à sustentabilidade. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Conforme o discurso de Eboli (2004), a concepção da universidade corporativa da 

empresa em análise teve como objetivo de criação a promoção da gestão do conhecimento e 
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dos talentos de seus colaboradores, no intuito de convergir o seu desenvolvimento com o 

planejamento estratégico da empresa, assim como projetar e organizar ações educacionais no 

intuito de alcançar resultados organizacionais e disponibilizar instrumentos que fomentem a 

aprendizagem contínua e a busca de soluções. 

O presente estudo tem o propósito de investigar o quanto a universidade corporativa 

da empresa em análise é capaz de trabalhar na concepção e promoção de eventos de educação 

corporativa para o seus colaboradores no intuito de que também se percebam como promotores 

de desenvolvimento. Para isso, priorizou-se compreender o significado, as experiências e as 

expectativas dos empregados e gestores em relação à referida universidade corporativa e à 

temática da sustentabilidade. 

Dentro desse horizonte, o cerne desse estudo se encontra na associação entre 

sustentabilidade e o processo de aprendizagem através da universidade corporativa, focando 

especialmente a universidade corporativa de uma empresa de engenharia, criada no intuito de 

promover processos de aprendizagem que tragam significado e direcionamento para a formação 

de novos conceitos a partir da experiência e da ampliação da visão e da percepção pessoal e 

profissional de seus colaboradores. 

Entre as limitações desse estudo de caso, destaca-se a inviabilidade de extrapolação 

dos seus resultados para outras organizações, devido às especificidades. Contudo, conforme 

destacado por Yin (2010), o estudo de caso corresponde a uma investigação empírica que 

oportuniza o estudo de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto na vida real, 

possibilitando aprendizagens que podem inspirar outras experiências e produzir conhecimento 

para os sistemas de gestão e, a partir deste caso, da universidade corporativa a favor da educação 

para a sustentabilidade. 

 

1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O tema da presente pesquisa, que associa questões relacionadas à educação 

corporativa, à cultura organizacional e à sustentabilidade, foi definido com base no interesse da 

pesquisadora tanto pela temática da aprendizagem quanto pela temática da sustentabilidade e 

pela observação da existência de uma lacuna em estudos que correlacionem os referidos 

conceitos: educação corporativa para a sustentabilidade. A referida lacuna foi verificada a partir 

de pesquisas realizadas nas bases SciELO, Scopus e ISI Web of Science, contemplando todo o 

período disponibilizado nas bases, na intenção de se obter um maior número de publicações. 
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Dessa maneira, entende-se que esta pesquisa pode contribuir para superar esta lacuna 

e proporcionar, pelo estudo de um caso aplicado, a reflexão sobre as possibilidades e desafios 

do uso da universidade corporativa para a promoção da aprendizagem voltada à 

sustentabilidade, visto que a educação representa um fator social de elevada importância para a 

sustentabilidade em qualquer país, seja qual for o estado de desenvolvimento da sua economia. 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo está estruturado em 6 capítulos, conforme explicitado abaixo. 

O capítulo 1 é composto pela introdução, na qual o trabalho e um panorama do 

contexto no qual está inserido são apresentados, sua relevância é justificada e os objetivos a 

serem atingidos são indicados, assim como os limites da pesquisa. 

O capítulo 2 se refere à fundamenação teórica e trata os temas “Sustentabilidade”, 

“Educação Corporativa” e “Cultura Organizacional”, que representam os principais arcabouços 

teóricos deste estudo. 

O capítulo 3 apresenta o resumo da metodologia utilizada, o tipo de pesquisa realizado, 

o detalhamento dos instrumentos de coleta de dados e a fundamentação teórica que justifica a 

escolha do método. 

O capítulo 4 descreve e analisa um estudo de caso: a universidade corporativa e a 

transdisciplinaridade da aprendizagem para a sustentabilidade. 

O capítulo 5 apresenta a aplicabilidade do resultado da pesquisa, já que se trata de uma 

dissertação vinculada a um Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão com foco em 

Responsabilidade Social. 

O capítulo 6 apresenta a conclusão do trabalho, com as recomendações desenhadas a 

partir da análise realizada e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

 

Considerando-se que a transmissão do conhecimento tem como elemento base a 

literatura e suas diversas formas de publicação, tais como artigos de periódicos e livros, o 

objetivo dessa seção é apresentar um estudo bibliométrico no intuito de mapear, organizar e 

sistematizar informações contidas nas obras científicas concernentes aos objetivos da pesquisa. 

Para o levantamento bibliométrico, foram realizadas pesquisas nas bases SciELO, 

Scopus e ISI Web of Science, selecionadas devido à sua notabilidade e à sua dimensão, 

acessadas através do Portal de Periódicos CAPES/MEC no período de 01 de agosto a 30 de 

novembro de 2016. 

Devido à lacuna em estudos relacionados ao tema proposto, observada a partir da 

pesquisa realizada nas bases citadas, optou-se por contemplar todo o período disponibilizado 

nas bases, na intenção de contemplar o maior número possível de publicações. 

No intuito de permitir um maior entendimento a respeito da Revisão de Literatura 

realizada, serão descritos os processos de levantamento e de análise do material coletado. 

 

2.1.1 Pesquisas nas Bases SciELO, Scopus e ISI Web of Science 

 

A pesquisa foi realizada nas bases SciELO, Scopus e ISI Web of Science, 

contemplando todo o período disponibilizado na base e utilizando combinações das seguintes 

terminologias, em português e em inglês: 

“educação corporativa”, “sustentabilidade”, “universidade corporativa” e “cultura 

organizacional”; “corporative education”, “sustainability”, “corporative university” e 

“organizational culture”. 

Considera-se relevante destacar que o termo “universidade corporativa” foi incluído 

como palavra-chave devido à sua ligação íntima com o termo “educação corporativa”, também 

inserido como palavra-chave na busca realizada. A quantidade de palavras-chave utilizadas é 

justificada pela lacuna em estudos relacionados ao tema proposto para a pesquisa, ainda 

emergente na literatura acadêmica. 

Devido às particularidades relacionadas à língua das bases onde foram realizadas as 

buscas, as palavras-chave foram inseridas ora em português ora em inglês, o que trouxe maior 

número de resultados. 
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A Tabela 01 apresenta o resultado inicial do número de documentos encontrados nas 

bases SciELo, Scopus e ISI Web of Science. 

 

Tabela 01 – Resultado inicial da busca por palavras-chave nas bases SciELO, Scopus e ISI Web of Science 

Bases Pesquisadas Campos Pesquisados 

Número de publicações recuperadas 

Palavras-chave em 

Português 

Palavras-chave 

em Inglês 

SciELO Todos os índices 37 30 

Scopus Title, abstract, keywords 1 0 

ISI Web of Science Título 0 1362 

Fonte:Elaborado pela a autora baseada nas bases SciELO, Scopus e ISI Web of Science em 30/11/2016. 

 

Na sequência, o resultado das buscas realizadas nas bases SciELo, Scopus e ISI Web 

of Science e a sua análise se apresentam de forma detalhada. 

 

2.1.1.1 Pesquisa na Base SciELO 

 

A pesquisa inicial realizada na base SciELO utilizou as palavras-chave apresentadas 

na língua portuguesa, combinadas de acordo com a seguinte estratégia de busca: “educação 

corporativa” AND “sustentabilidade” OR “universidade corporativa” OR “cultura 

organizacional” OR “estratégia de negócio”, e recuperou 37 artigos. Porém, verificou-se a 

ocorrência de documentos não aderentes ao proposto no trabalho. 

No intuito de eliminar a ocorrência de tais documentos, foram utilizados os filtros 

disponíveis na base de busca SciELO, conforme descrito no Quadro 01. 

 

Categoria dos Filtros Filtros Aplicados 

Coleções Todos 

Periódico Todos 

Idioma Português; Espanhol; Inglês 

Ano da publicação Todos 

SciELO Áreas Temáticas Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; Engenharias 

WoS áreas temáticas Administração pública; Antropologia; Educação e pesquisa educacional; 

Educação, especial; Engenharia, de produção; Gerenciamento; 

Humanidades, multidisciplinar; Negócios, finanças; Questões Sociais; 

Saúde pública, ambiental e ocupacional; Sociologia 

Citáveis e não citáveis Citável 

Tipo de literatura Artigo 

Quadro 01 – Filtro aplicados na busca na Base SciELO 

Fonte: Elaborado pela autora baseada na base SciELO, em 30/11/2016. 

 

Após a aplicação dos filtros citados, a busca apontou um novo resultado composto por 

30 artigos. Realizou-se então uma seleção manual desses artigos, através da análise dos títulos 

e resumos, o que permitiu um maior refinamento dos artigos relacionados à “educação 
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corporativa” e à “sustentabilidade” e sua relação com a “cultura organizacional”, resultando em 

16 artigos selecionados para uma avaliação mais profunda. 

Posteriormente, uma nova pesquisa foi realizada na base SciELO, utilizando as 

palavras-chave apresentadas na língua inglesa, combinadas de acordo com a seguinte estratégia 

de busca: “corporative education” AND “sustainability” OR “corporative university” OR 

“organizational culture”, e recuperou 30 artigos. Assim como na pesquisa realizada 

anteriormente, verificou-se a ocorrência de documentos não aderentes ao proposto no trabalho. 

No intuito de eliminar a ocorrência de tais documentos, foram utilizados os mesmos 

filtros disponíveis na base de busca SciELO aplicados na pesquisa anterior, especificados 

anteriormente no Quadro 1. 

Após a aplicação dos filtros citados, a busca apontou um novo resultado composto por 

22 artigos. Realizou-se então uma seleção manual desses artigos, através da análise dos títulos 

e resumos, o que permitiu um maior refinamento dos artigos relacionados à “educação 

corporativa” e à “sustentabilidade” e sua relação com a “cultura organizacional”, resultando em 

07 artigos selecionados para uma avaliação mais profunda, sendo que 05 desses artigos já 

tinham sido obtidos na busca anterior, acrescentando-se então 02 novos artigos ao conjunto 

selecionado anteriormente, totalizando 18 artigos. 

Quanto à autoria dos artigos selecionados para compor este estudo, devido à escassez 

de publicações sobre o tema, foi identificado apenas um artigo de cada autor, sendo alguns 

artigos escritos por mais de um autor. 

Na Figura 01 são apresentados os dados relativos à distribuição dos registros quanto 

ao ano de publicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Distribuição de registros de artigos por ano de publicação na base SciELO 
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Fonte: Elaborado pela baseada na base SciELO em 30/11/2016. 

 

A análise dos dados permite observar a variação cronológica da produção científica no 

tema estudado. Apesar da pesquisa contemplar todo o período disponibilizado na base SciELO, 

verifica-se que o resultado da pesquisa apresenta um ciclo de produção concentrado no intervalo 

de tempo compreendido entre 2006 e 2015, sendo mais acentuado em 2012, ano de realização 

da Rio+20 no Rio de Janeiro.  

 

2.1.1.2 Pesquisa na Base Scopus 

 

A pesquisa inicial realizada na base Scopus utilizou as palavras-chave apresentadas na 

língua portuguesa, combinadas de acordo com a seguinte estratégia de busca: “educação 

corporativa” AND “sustentabilidade” OR “universidade corporativa” OR “cultura 

organizacional” OR “estratégia de negócio”, e recuperou 01 único artigo, publicado no ano de 

2016. 

Após a análise do título e do resumo, o arquivo recuperado foi considerado relevante 

para a pesquisa proposta e então selecionado para uma avaliação mais profunda. 

Posteriormente, uma nova pesquisa foi realizada na base Scopus, utilizando as 

palavras-chave apresentadas na língua inglesa, combinadas de acordo com a seguinte estratégia 

de busca: “corporative education” AND “sustainability” OR “corporative university” OR 

“organizational culture”, porém nenhum arquivo foi recuperado. 
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2.1.1.3 Pesquisa na Base ISI Web of Science 

 

A pesquisa inicial realizada na base ISI Web of Science utilizou as palavras-chave 

apresentadas na língua portuguesa, combinadas de acordo com a seguinte estratégia de busca: 

“educação corporativa” AND “sustentabilidade” OR “universidade corporativa” OR “cultura 

organizacional” OR “estratégia de negócio”, porém nehum arquivo foi recuperado. 

Posteriormente, uma nova pesquisa foi realizada na base ISI Web of Science, 

utilizando as palavras-chave apresentadas na língua inglesa, combinadas de acordo com a 

seguinte estratégia de busca: “corporative education” AND “sustainability” OR “corporative 

university” OR “organizational culture”, e recuperou 1362 documentos. Assim como nas 

pesquisas realizadas na base Scielo, verificou-se a ocorrência de documentos não aderentes ao 

proposto no trabalho. 

No intuito de eliminar a ocorrência de tais documentos, foram utilizados os filtros 

disponiveis na base de busca ISI Web of Science, conforme descrito no Quadro 02. 

 

Categoria dos Filtros Filtros Aplicados 

Idioma Português; Espanhol; Inglês 

Ano da publicação Todos 

Categorias do ISI Web of 

Science 

Business; Education Educational Research; Education Scientific 

Disciplines; Engineering Environmental; Engineering Industrial; 

Engineering Manufacturing; Environmental Sciences; Environmental 

Studies; Management; Multidisciplinary Sciences; Public Administration; 

Social Sciences Interdisciplinary 

Tipo de documento Artigo 

Quadro 02 – Filtros aplicados na busca na Base ISI Web of Science  

Fonte: Elaborado pela autora baseada na base ISI Web of Science, em 30/11/2016. 

 

Após a aplicação dos filtros citados, a busca apontou um novo resultado composto por 

423 artigos. Realizou-se então uma seleção manual desses artigos, através da análise dos títulos 

e resumos, o que permitiu um maior refinamento dos artigos relacionados à “educação 

corporativa” e à “sustentabilidade” e sua relação com a “cultura organizacional”, resultando em 

21 artigos selecionados para uma avaliação mais profunda. 

Quanto à autoria dos artigos selecionados para compor este estudo, devido à escassez 

de publicações sobre o tema, foi identificado apenas um artigo de cada autor, sendo alguns 

artigos escritos por mais de um autor. 

Na Figura 02 é apresentada a representação gráfica dos dados relativos à distribuição 

dos registros quanto ao ano de publicação. 
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Figura 2 – Distribuição de registros de artigos por ano de publicação na base ISI Web of Science 

 
Fonte: Elaborado pela  autora, baseada na base ISI Web of Science em 30/11/2016. 

 

A análise dos dados permite observar que a variação cronológica da produção 

científica relativa ao tema proposto tem variado em uma escala cronológica, sendo o artigo 

científico mais antigo correspondente ao ano de 1986 e o mais novo ao ano de 2016. Percebe-

se, com essa pesquisa, que há um aumento significativo do número de artigos publicados 

relacionados à temática estudada nos anos de 2011 (ano que precedeu a realização da Rio +20 

no Rio de Janeiro), 2015 (ano de realização da Conferência das Partes [COP 21] em Paris) e 

2016 (ano de realização da 22ª Convenção do Clima [COP 22] no Marrocos), sendo esse último 

o ano com o maior número de publicações consideradas relevantes.  

 

2.1.2 Composição do Núcleo de Partida 

 

As buscas realizadas nas bases SciELO, Scopus e ISI Web of Science resultaram em 

40 artigos a serem analisados de forma mais aprofundada para a verificação de sua aderência 

com o tema proposto para a pesquisa. A Figura 03 apresenta, de forma resumida, os passos do 

processo de composição do referido núcleo. 
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Figura 03 – Etapas da pesquisa 

 
Resultado Bruto da Pesquisa Inicial 

Base SciELO: 67 artigos Base Scopus: 1 artigo Base ISI Web of Science: 1362 

artigos 

 

Resultado da Pesquisa após a Aplicação dos Filtros Disponíveis 

Base SciELO: 52 artigos Base Scopus: 1 artigo Base ISI Web of Science: 423 

artigos 

 

Resultado da Pesquisa após a Análise dos Títulos e dos Resumos 

Base SciELO: 18 artigos Base Scopus: 1 artigo Base ISI Web of Science: 21 artigos 

 

Resultado da Pesquisa após a Análise para Composição do Núcleo de Partida 

Base SciELO: 18 artigos Base Scopus: 1 artigos Base ISI Web of Science: 16 artigos 

 

Núcleo de Partida 

35 artigos 

 

Fonte: Elaborado pela autora em 30/11/2016. 

 

Para a realização da análise de relevância e de aderência dos 40 artigos selecionados, 

foi realizada uma leitura exploratória, seletiva, analítica e interpretativa, conforme 

recomendado por Gil (2011). Tal leitura proporcionou a verificação do conteúdo dos artigos, o 

resumo e o ordenamento das informações neles contidas e sua vinculação aos objetivos da 

pesquisa proposta.  

Na pesquisa proposta, devido ao reduzido número de artigos relevantes resultantes da 

análise exploratória/seletiva/analítica/interpretativa realizada e como a maioria deles não faz 

correlação direta entre as três principais variáveis discutidas (educação corporativa, 

sustentabilidade e cultura organizacional), havendo necessidade de criação de “interação” e 

“diálogo” entre elas durante o desenvolvimento do trabalho, optou-se, pela utilização de todos 

os artigos considerados mais relevantes e aderentes na referida análise para a composição do 

“núcleo de partida”. 

O Quadro 03 apresenta a lista consolidada dos 35 artigos selecionados para a  

composição do “núcleo de partida” da pesquisa, com os seus respectivos autores, periódicos e 

anos nos quais foram publicados.  
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 (continua)  

Título do Artigo Autor(es) Periódico Ano de 

Publicaçã

o 

1 - Exploiting organizational culture: 

Configurations for value through 

knowledge worker's motivation 

Lee, Michael T.; Raschke, 

Robyn L.; St Louis, Robert 

Journal of 

Business 

Research 

2016 

2 - Stakeholder pressure and CSR 

adoption: The mediating role of 

organizational culture for Chinese 

companies 

Yu, Yanni; Choi, Yongrok The Social 

Science Journal 

2016 

3 - Universidade corporativa em rede: 

Considerações iniciais para um novo 

modelo de educação corporativa 

Freire, Patricia de Sá; 

Dandolini, Gertrudes 

Aparecida; Souza, João Artur 

de; Trierweiller, Andréa 

Cristina; Silva, Solange Maria 

da; Sell, Denilson; Pacheco, 

Roberto Carlos dos Santos; 

Todesco, José Leomar; Steil, 

Andrea Valéria 

Revista Espacios 2016 

4 - The impact of organizational culture 

on a firm's capability to innovate the 

business model 

Hock, Marianne; Clauss, 

Thomas; Schulz, Esther 

R & d 

Management 

2015 

5 - Educação corporativa e 

desenvolvimento de lideranças em 

empresas multisite  

Moscardini, Ticiana Nunes; 

Klein, Amarolinda. 

Revista de 

Administração 

Contemporânea 

2015 

6 - Políticas de educação corporativa e o 

processo de certificação bancária: distintos 

atores e perspectivas 

Amorim, Wilson Aparecido 

Costa de; Cruz, Marcus 

Vinicius Gonçalves da; 

Sarsur, Amyra Moyzes; 

Fischer, André Luiz 

REAd. Revista 

Eletrônica de 

Administração 

(Porto Alegre) 

2015 

7 - The role of organizational culture in 

the knowledge management process 

Chang, Christina Ling-hsing; 

Lin, Tung-Ching 

Journal of 

Knowledge 

Management 

2015 

8 - Knowledge management strategy and 

organizational culture 

Jasimuddin, Sajjad M.; Zhang, 

Zuopeng (Justin) 

Journal of the 

Operational 

Research Society 

2014 

 

9 - Educação gerencial para atuação em 

ambientes de negócios sustentáveis: 

desafios e tendências de uma escola de 

negócios brasileira 

Vasconcelos, Katia Cyrlene de 

Araujo; Silva Junior, Annor 

Da; Silva, Priscilla de Oliveira 

Martins da. 

RAM. Revista de 

Administração 

Mackenzie 

2013 

 

10 - Learning organizational culture and 

firm performance: The mediating effects 

of knowledge creation in Korean firms 

Song, Ji Hoon; Kolb, Judith 

A. 

Journal of 

Leadership & 

Organizational 

studies 

2013 
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(continuação) 

12 - Etapas da implementação da 

educação corporativa e seus impactos em 

empresas brasileiras: Um estudo multicaso 

Vieira, Fábio Henrique 

Antunes; Francisco, Antonio 

Carlos de 

Production 2012 

13 - Reconceptualización de la calidad 

universitaria: Un reto para América Latina 

González, Alicia Inciarte; 

Carmona, Ana Julia Bozo de; 

Sandoval, María Cristina 

Parra 

Avaliação: 

Revista da 

Avaliação da 

Educação 

Superior 

(Campinas) 

2012 

14 - Resistência à educação a distância na 

educação corporativa 

Albertin, Alberto Luiz; 

Brauer, Marcus 

Revista de 

Administração 

Pública 

2012 

15 - Sustentabilidade na educação 

corporativa e o desenvolvimento de 

competências societais 

Brunstein, Janette; Scartezini, 

Vivian Neri; Rodrigues, 

Andrea Leite 

Organizações & 

Sociedade 

2012 

16 - High level of education builds up 

strong relationship between organizational 

culture and organization performance in 

Pakistan 

Khan, Muhammad Aslam; 

Afzal, Hasan 

The 

International 

Journal of 

Human 

Resource 

Management 

2011 

17 - Knowledge management and 

organizational culture: a theoretical 

integrative framework 

Rai, Rajnish Kumar Journal of 

Knowledge 

Management 

2011 

18 - Organizational culture and knowledge 

creation capability 

Wang, Dong; Su, Zhongfeng; 

Yang, Dongtao 

Journal of 

Knowledge 

Management 

2011 

19 - Corporate sustainability and 

organizational culture 

Linnenluecke, Martina K.; 

Griffiths, Andrew 

Journal of 

World Business 

2010 

20 - Educação corporativa: A proposta 

empresarial no discurso e na prática 

Cruz, Daniele Educação em 

Revista 

2010 

21 - Educação corporativa e desempenho 

ocupacional: há alguma relação? 

Pilati, Ronaldo; Porto, Juliana 

Barreiros; Silvino, Alexandre 

Magno Dias 

RAE Eletrônica 2009 

22 - Sistema contábil para gestão da 

ecoeficiência empresarial 

Vellani, Cassio Luiz; Ribeiro, 

Maísa de Souza 

Revista 

Contabilidade & 

Finanças 

2009 

23 - Produção de açúcar e álcool vs. 

responsabilidade social corporativa: as 

ações desenvolvidas pelas usinas de cana-

de-açúcar frente às externalidades 

negativas 

Bragato, Ivelise Rasera; 

Siqueira, Elisabete Stradiotto; 

Graziano, Graziela Oste; 

Spers, Eduardo Eugênio 

Gestão & 

Produção 

2008 

24 - Valer (vá ler?): formação de 

trabalhadores sob a ideologia do mercado 

na universidade corporativa da Vale 

Ramos, Giovane Saionara; 

Santos, Aparecida de Fátima 

Tiradentes dos 

Trabalho, 

Educação e 

Saúde 

2008 

25 - Responsabilidade social corporativa: 

uma investigação sobre a percepção do 

consumidor 

Serpa, Daniela Abrantes 

Ferreira; Fourneau, Lucelena 

Ferreira 

Revista de 

Administração 

Contemporânea 

2007 

  



31 
 

(conclusão) 

26 - Universidade Corporativa: (Pré-) 

tendência do Ensino Superior ou ameaça? 

Silva, Marco Wandercil da; 

Balzan, Newton César 

Avaliação: 

Revista de 

Avaliação da 

Educação 

Superior 

(Campinas) 

2007 

27 - Compreendendo as iniciativas de 

educação a distância via internet: estudo 

de caso em duas grandes empresas no 

Brasil 

Ghedine, Tatiana; Testa, 

Maurício Gregianin; Freitas, 

Henrique Mello Rodrigues de 

Revista de 

Administração 

Pública 

2006 

28 - Gestão de pessoas e as universidades 

corporativas: dois lados da mesma moeda?  

Brandão, Giselle Reis Revista de 

Administração 

de Empresas 

2006 

29 - Inside the "black box" - How 

organizational culture and subcultures 

inform interpretations and actions on 

environmental issues  

Howard-Grenville, Jennifer A. Organization & 

Environment 

2006 

30 - Política de educação continuada 

corporativa: capacitação gerencial em 

empresa pública 

Salm, José Francisco; 

Heidemann, Francisco G.; 

Menegasso, Maria Ester 

Organizações & 

Sociedade 

2006 

31 - An empirical examination of the 

influence of organizational culture on 

knowledge management practices  

Alavi, Maryam; Kayworth, 

Timothy R.; Leidner, Dorothy 

E. 

Journal of 

Management 

Information 

Systems 

2005 

32 - Organizational culture as a 

knowledge repository for increased 

innovative capacity 

Lemon, M; Sahota, PS Technovation 2004 

33 - The greening of organizational 

culture - Management views on the depth, 

degree and diffusion of change  

Harris, Lloyd C.; Crane, 

Andrew 

Journal of 

Organizational 

Change 

Management 

2002 

34 - Management development structures 

as symbols of organizational culture  

Preston, Diane Personnel 

Review 

 

1993 

35 - What you need to know about 

organizational culture  

Schein, Edgar H. Training and 

Development 

Journal 

1986 

Quadro 03 – Detalhamento dos artigos selecionados para o núcleo de partida 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na Tabela 02 apresentam-se de forma consolidada os dados referentes à distribuição 

de registros segundo o título do periódico e segundo a “Classificação de Periódicos Quadriênio 

2013-2016”, levando-se em consideração as áreas de avaliação “Administração Pública e de 

Empresas, Ciênicas Contábeis e Turismo”, “Engenharias III” e “Interdisciplinar”. 
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Tabela 02 – Distribuição de registros dos artigos do “núcleo de partida” por Periódico e a sua 

 classificação Qualis                                                                                                                                 (continua) 

Título do periódico ISSN 
Nº de 

artigos 

Classificação de Periódicos Quadriênio 2013-2016 

Administração 

Pública e de 

Empresas, 

Ciências 

Contábeis e 

Turismo 

Engenharias 

III 
Interdisciplinar 

Avaliação: Revista da 

Avaliação da Educação 

Superior 

1414-4077 2 B2 B4 A2 

Educação em Revista 0102-4698 1 B2 - A2 

Gestão & Produção 0104-

530X 

1 B1 B3 B1 

International Journal of 

Human Resource 

Management 

0958-5192 1 A1 B1 - 

Journal of Business Research 0148-2963 1 A1 A2 A2 

 Journal of Knowledge 

Management 

1367-3270 3 A1 A2 - 

Journal of Leadership & 

Organizational Studies 

1548-0518 1 A2 - - 

Journal of Management 

Information Systems 

0742-1222 1 - - - 

Journal of Organizational 

Change Management 

0953-4814 1 A1 - A1 

Journal of The Operational 

Research Society 

0160-5682 1 A1 B1 B1 

Journal of World Business 1090-9516 1 A1 - - 

Organizações & Sociedade 1984-9230 2 A2 B4 B1 

Organization & Environment 1086-0266 1 - - - 

Personnel Review 0048-3486 1 - - - 

Production 0103-6513 1 - B3 B1 

R & D Management 0033-6807 1 - B1 - 

RAE eletrônica 1676-5648 1 A2 - - 

RAM. Revista de 

Administração Mackenzie 

1678-6971 2 B1 B4 B1 

REAd. Revista Eletrônica de 

Administração  

1413-2311 1 B1 B4 B2 

Revista Contabilidade & 

Finanças 

1808-

057X 

1 A2 B4 B2 

RAC. Revista de 

Administração 

Contemporânea 

1982-7849 2 A2 B4 B1 

RAE. Revista de 

Administração de Empresas 

0034-7590 1 A2 B2 B1 

RAP. Revista de 

Administração Pública 

0034-7612 2 A2 B3 A2 

Revista Espacios 7981015 1 - - - 

Social Science Journal 0362-3319 1 - - - 

Technovation 0166-4972  1 A1 A1 - 

Trabalho, Educação e Saúde 1981-7746 1 B2 - B1 
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(conclusão) 

Training and Development 

Journal 

0041-0861 1 - - - 

Avaliação: Revista da 

Avaliação da Educação 

Superior 

1414-4077 2 B2 B4 A2 

Educação em Revista 0102-4698 1 B2 - A2 

Gestão & Produção 0104-

530X 

1 B1 B3 B1 

International Journal of 

Human Resource 

Management 

0958-5192 1 A1 B1 - 

Journal of Business Research 0148-2963 1 A1 A2 A2 

Journal of Knowledge 

Management 

1367-3270 3 A1 A2 - 

Journal of Leadership & 

Organizational Studies 

1548-0518 1 A2 - - 

Total 35  

Fonte: Elaborado pela autora, baseada na base ISI Web of Science e na Plataforma Sucupira em 06/12/2017.  

 

A Figura 04 apresenta a evolução cronológica dos artigos relacionados às variáveis 

“educação corporativa”, “sustentabilidade” e “cultura organizacional” selecionados para 

compor o “núcleo de partida” da pesquisa. 

Através da sua análise, é possível identificar que o artigo mais antigo pertinente ao 

assunto estudado foi publicado em 1986 e o mais atual em 2016. 

É possível observar ainda os anos em que foi identificada maior produção científica 

aderente à pesquisa: 4 artigos publicados em 2016 (ano de realização da 22ª Convenção do 

Clima [COP 22] no Marrocos), 5 artigos publicados em 2012 (ano de realização da Rio+20 no 

Rio de Janeiro) e 4 artigos publicados em 2006. O intervalo com poucas publicações entre os 

anos citados caracteriza a lacuna existente sobre o tema do estudo proposto, justificando-se, 

assim, a relevância da sua realização. 

 

 

Figura 04 – Distribuição de registros de artigos que compõem o “núcleo de partida” por ano de publicação 

 
Fonte: Elaborado pela autora em 30/11/2016. 
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No intuito de fornecer maior sustentação teórica ao estudo proposto, além dos artigos 

selecionados para compor o “núcleo de partida”, outros artigos científicos, livros, dissertações 

e teses, cujo conteúdo foi considerado aderente ao tema a ser estudado, foram selecionados 

através de pesquisas realizadas em bibliotecas e bancos de teses e dissertações. 

A Tabela 03 apresenta de forma resumida a distribuição das demais referências 

utilizadas para o desenvolvimento da Revisão de Literatura que embasa o estudo. 

Tabela 03 – Referências utilizadas para a composição da pesquisa 

Tipo de Fonte Nº de Referências 

Artigos científicos 15 

Livros 37 

Teses e dissertações 08 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

2.2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Toda pesquisa de campo deve ser amparada por uma prévia revisão bibliográfica sobre 

o assunto a ser analisado, para que seja possível situá-lo em seu estado atual, verificando o seu 

avanço e as suas lacunas, assim como a sua contribuição para o desenvolvimento do 

conhecimento. A revisão bibliográfica é imprescindível para a delimitação do problema em um 

projeto de pesquisa e serve como subsídio no estabelecimento da revisão de literatura que 

conduzirá o estudo (LAKATOS e MARCONI, 2010). 

A pesquisa proposta tem como objetivo estudar o tema educação corporativa e sua 

efetividade para a aprendizagem voltada para a sustentabilidade, assim como sua influência no 

fortalecimento estratégico da cultura de responsabilidade socioambiental no desenvolvimento 

dos colaboradores e da própria organização. Para que tal objetivo seja alcançado, faz-se 

necessário o conhecimento de alguns conceitos, que embasam a revisão bibliográfica: 

sustentabilidade, educação corporativa e cultura organizacional. 

No que tange a sustentabilidade, será apresentada uma evolução histórica a respeito do 

tema e dos seus desafios, assim como a caracterização das organizações sustentáveis. No 

tocante à educação corporativa, será feito um breve histórico sobre a educação corporativa e as 

universidades corporativas, fazendo-se um paralelo com a educação corporativa para a 

sustentabilidade. Por último, serão descritos os conceitos relacionados à cultura organizacional 

e ao fortalecimento da cultura da sustentabilidade. 
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2.2.1 Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade 

 

As decisões tomadas pelos indivíduos, pelas civilizações e pelas nações, no intuito de 

garantir sua sobrevivência ou domínio, modelaram a história da humanidade. No decorrer do 

tempo, as sociedades passaram a sofrer o domínio e a influência das organizações produtivas, 

cujas decisões provocaram sérias consequências ambientais e sociais. Nos últimos dois séculos, 

a concentração da riqueza, o consumo e a exploração dos recursos naturais pelas organizações 

foram fomentados de forma intensa e desordenada pelo sistema capitalista de produção, 

suscitando adversidades nunca antes presenciadas (MAIA e PIRES, 2011). Os autores destacam 

a influência do reconhecimento dos problemas ambientais e sociais provocados pelas 

resoluções tomadas dentro e fora das organizações no surgimento do desafio de se alcançar a 

sustentabilidade, contemplando fundamentalmente as três dimensões do desenvolvimento 

sustentável: econômica, social e ambiental, conhecidas como triple bottom line, conceito criado 

por John Elkington em 1990. Dessa forma, o discurso sobre a sustentabilidade passa a 

contemplar a busca pelo equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental. 

Para Bragato et al. (2008), os debates relacionados à responsabilidade social 

representam um esforço em prol da restauração de uma cultura de cerca de 2000 anos atrás, 

durante o tempo em que as transações comerciais estavam intimamente relacionadas com a 

comunidade. Com o advento do comércio na sociedade medieval, o conceito de mercadoria 

também é estabelecido, conferindo ao mercador a personificação do explorador. O 

distanciamento entre negócios e sociedade foi enfim cerrado, e as questões sociais e ambientais 

consideradas como irredutivelmente incompatíveis com a Revolução Industrial, cuja lógica 

aponta exclusivamente para a produção do lucro. Porém, conforme destacado por Panwar et at. 

(2006), os impactos provocados pelo mundo industrial sobre as dimensões social e ambiental 

forçaram os agentes sociais a reavaliarem a relação entre a organização e a sociedade, o que 

motivou a construção do conceito de responsabilidade social em diversos contextos históricos. 

Ferreira (2017) destaca o crescimento da visibilidade dos movimentos sociais e de suas origens 

socioambientais, em resposta à visão do crescimento econômico que despreza os limites da 

natureza, assim como os impactos sobre a vida e a saúde dos indivíduos. 

Os conceitos de Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade Social e Corporativa 

e Sustentabilidade Empresarial, segundo Vellani e Ribeiro (2009), tendem para um objetivo 

comum, representado pela integração dos aspectos econômicos, sociais e ecológicos dos 

negócios. Os autores destacam que muitas empresas sustentam ações objetivando a proteção 
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ambiental, porém, para que realmente contribuam para a sustentabilidade, suas ações devem 

convergir para a ecoeficiência. Dessa forma, concomitantemente assegura valor aos seus 

acionistas e pode prover educação, cultura, lazer e justiça social à comunidade e, ainda, não 

lesar a diversidade e a vida dos ecossistemas. 

A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1988, p. 44) define 

que “o desenvolvimento sustentável procura atender às necessidades e aspirações do presente 

sem comprometer a possibilidade de atendê-las no futuro”. O interesse pelo tema se ampliou e 

o conceito atingiu proporções globais com a Conferência da Organização das Nações Unidos 

(ONU), realizada em 1992 no Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Rio 92, tornando-se 

uma reivindicação cada vez mais atrelada ao dia a dia da sociedade, das instituições e das 

governanças nacionais e mundiais. 

 

2.2.1.1 O conceito da Sustentabilidade 

 

A análise das questões relacionadas à sustentabilidade mostra que o conceito ainda se 

encontra em construção e sua consolidação ocorre no decorrer do tempo e por influência 

principalmente das tensões sociais resistentes a um modelo de desenvolvimento baseado 

essencialmente na dimensão econômica. Capra (2005) defende que conceito de sustentabilidade 

deve resultar de uma concepção consensual entre indivíduos, organizações e nações, 

argumentando que as pessoas não são contrárias às mudanças, são contrárias às mudanças a que 

são forçadas. 

Cabe destacar que comumente é feita uma correlação equivocada entre as expressões 

desenvolvimento e crescimento. Conforme destacam Filippim e Feger (2008), a expressão 

crescimento está associada de forma praticamente restrita ao âmbito econômico, não levando 

em consideração as questões ecológicas, antropológicas e políticas, necessárias quando se trata 

de desenvolvimento. Para os autores, as concepções iluministas, seguidas pelos economistas 

clássicos e neoclássicos, deram origem ao sentido mais economicista atribuído ao entendimento 

sobre desenvolvimento, caracterizado por uma visão antropocêntrica onde o homem era visto 

como senhor da natureza, a quem era reservado o poder de dominar e transformar a natureza 

em seu benefício próprio. Sachs (1993) destaca que desenvolvimento e sustentabilidade 

relacionam-se suplementarmente, pois o desenvolvimento representa uma condição, um 

propósito mobilizador que, para ser atingido, necessita abarcar equidade social, prudência 

ecológica e dinamismo econômico. 
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Por volta dos anos 1950, iniciou-se uma discussão em relação à citada perspectiva 

meramente econômica, com a ocorrência de diversos desastres ambientais que fizeram com a 

sociedade atentasse para a velocidade tomada pela degradação ambiental e suas consequências 

sobre a qualidade de vida e a própria sobrevivência da humanidade, levando o homem a refletir 

sobre a exploração dos recursos naturais e sobre o desenvolvimento. 

A partir de 1960, foram iniciadas discussões mais frequentes em esfera internacional 

sobre os limites do planeta e os riscos da degradação ambiental, nas quais especialistas se 

empenhavam na recomendação de soluções através da análise crítica do modelo existente, 

focado exclusivamente em crescimento econômico, no intuito de guiá-lo para outas dimensões 

da sustentabilidade (SILVA, 2015). 

O Clube de Roma foi criado em 1960, sob a liderança do cientista escocês Alexander 

King e do industrial italiano Peccei, que investigaram como as relações intensas entre a 

produção industrial, a população civil, a destruição do meio ambiente, a demanda por alimentos 

e o consumo de recursos naturais podem gerar impactos de repercussão mundial. O Clube de 

Roma era formado por cientistas e economistas que alertavam a respeito da velocidade do 

crescimento e sobre a ameaça à continuidade da raça humana. 

Em 1968, o Clube de Roma realizou sua primeira reunião de grande relevância, cuja 

conclusão apontou a necessidade de moderação da produção com a finalidade de reduzir a 

demanda dos recursos naturais. O relatório “Os Limites do Crescimento”, produzido pelo Clube 

de Roma, suscitou em grandes debates no ambiente científico, nas organizações e na sociedade. 

Na Suíça, em 1971, uma reunião foi realizada como etapa do movimento de 

organização da Conferência das Nações Unidades sobre Meio Ambiente Humano (1972), e 

resultou no Relatório de Fornex. 

Em 1972, os governos das nações iniciaram as discussões sobre os impactos da 

economia sobre o meio ambiente, dando início ao esboço do conceito de desenvolvimento 

sustentável, o que atingiu o apogeu com a Conferência das Nações Unidades sobre o Meio 

Ambiente Humano, em Estocolmo (Suécia). A Conferência contou com a participação de 133 

países, 400 instituições governamentais e não governamentais, além de vários organismos da 

Organização das Nações Unidas (ONU). Do mesmo modo que o Relatório de Fournex, a 

Declaração de Estocolmo trouxe uma nota de confiança a respeito da exigência e da viabilidade 

da projeção e do estabelecimento de estratégias apropriadas no esforço pelo desenvolvimento 

social e econômico igualitário. Na ocasião, os países ricos admitiram serem os maiores 

poluidores, porém pouco se debateu sobre como conter o problema. 
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A Primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente resultou na 

elaboração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

Em 1982, a ONU aprovou a Carta da Natureza e, em 1983, criou a Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), presidida pela Primeira Ministra 

Norueguesa Gro Harlem Brundtland. O desenvolvimento do Plano de Ação Mundial ocorreu 

no intuito de direcionar a utilização racional dos recursos naturais e o desenvolvimento do 

ambiente humano, e teve como fruto o Relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido 

como Relatório Brundtland (1987), que apontava o desequilíbrio entre os países e a pobreza 

como as principais causas determinantes das adversidades ambientais. O Relatório Brundtland 

favoreceu a disseminação do conceito de Desenvolvimento Sustentável, capaz de acontecer no 

presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. 

O Relatório Brundtland, segundo Claro, Claro e Amâncio (2008), foi o responsável 

pela apresentação da ideia de equidade entre os grupos sociais (pobres e ricos), entre os países 

(em desenvolvimento e desenvolvidos) e entre gerações (atuais e futuras), sendo estabelecidos 

como fundamentos do desenvolvimento sustentável: equidade (aponta a correlação entre as 

questões ambientais e as desigualdades econômicas e sociais), democracia (destaca que as 

questões ambientais devem ser resolvidas democraticamente, observando as demandas dos 

mais pobres e necessitados e estimulando que a comunidade esteja envolvida no planejamento 

político e nas tomadas de decisão), integração política e planejamento (correlacionados ao 

conceito de integração econômica, social e ambiental) e princípio precaucionário (alerta que as 

práticas de prevenção e proteção ambiental não devem ser retardadas devido à falta de 

evidências científicas). 

O Relatório Brundtland é criticado por Sobrinho (2008) por num momento estabelecer 

que a destruição ambiental tem a pobreza como um de seus responsáveis e, em outros apontar 

a própria pobreza como consequência das oportunidades das quais as populações são privadas. 

O autor reitera o exposto no Relatório Brundtland, que identifica o elevado crescimento 

populacional como obstáculo à proteção ambiental, visto que o aumento da população mundial 

acarretará em maior demanda por produtos para subsistência e, consequentemente, em maior 

demanda de matéria-prima. O autor considera o relatório coerente ao identificar a pobreza ou o 

excesso habitacional como causa da degradação ambiental, porém destaca que os motivos 

citados não representam os principais vilões ambientais. Segundo o relatório, as fazendas 

agrícolas reduziram seu tamanho drasticamente, porém não indicam que a causa tenha sido a 

significativa concentração fundiária verificada, principalmente, nos países mais pobres, devido 
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à concentração da propriedade dos latifúndios nas mãos de empresas originárias dos países 

industrializados (países ricos) (SOBRINHO, 2008). 

Na década de 1990, o conceito Triple Bottom Line (TBL) foi criado por John 

Elkington, um dos fundadores da Organização Não Governamental (ONG) Sustainability. 

Elkington (2012) associa o conceito de desenvolvimento às dimensões social, econômica e 

ambiental e aplica o conceito TBL para retratar o conjunto de valores, ações e processos que 

devem ser ponderados no intuito de reduzir os prejuízos causados pelas atividades e de criar 

valor econômico, social e ambiental. 

Com a realização da Rio-92, o desenvolvimento sustentável se transformou no alicerce 

das discussões e passou a fazer parte dos mais importantes documentos gerados. Através do 

critério ético-político acordado, deveria ser estabelecida uma parceria de cooperação global 

entre os Estados para a conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade dos 

ecossistemas, levando os países participantes a se comprometerem com a qualificação do 

desenvolvimento para a garantia da sustentabilidade. Conforme Boff (2013), o referido 

comprometimento não alcançou a robustez esperada, conforme apurado no Encontro Rio+5, 

realizado em 1997, o que deixou mais nítido o paradoxo verificado entre a concepção do 

desenvolvimento tipo capitalista e a dinâmica do desenvolvimento sustentável orientado através 

do equilíbrio e da relação de dependência de todos. 

O Protocolo de Quioto foi assinado por 84 países no Japão, em 1997, com o objetivo 

de incentivar a redução da emissão de dióxido de carbono e de outros gases que promovem o 

efeito estufa. A meta estabelecida no documento prevê, para o período de 2008 a 2012, uma 

redução média de 5% em relação aos níveis de 1990. Os Estados Unidos, maior emissor de 

gases em todo o mundo, não assinaram o documento, cuja validade foi prorrogada até 2020. 

Em 2002, a Rio+10, ou Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, realizada na África do Sul, foi o segundo encontro da 

Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em Joanesburgo, África do Sul. Os países 

participantes revisaram as metas da Agenda 21 e seu objetivo foi a adoção de um plano de ação 

sobre pobreza e miséria, consumo, gestão de recursos naturais, globalização, direitos humanos, 

assistência oficial ao desenvolvimento, contribuição do setor privado ao meio ambiente, entre 

outros. Boff (2013) destaca que, apesar das questões relativas à sustentabilidade terem sido 

abordadas, não ocuparam a posição de tema central, tendo sido proposta a concepção de 

instituições multilaterais mais eficientes, capazes de contribuir para que os países alcancem o 

desenvolvimento sustentável. Diferentemente da Rio-92, onde foi estabelecido um ambiente de 

cooperação, em Joanesburgo foi estabelecido um ambiente onde prevaleciam disputas por 
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interesses econômicos corporativos, especialmente entre as grandes potências, que procuraram 

boicotar os debates sobre a substituição do petróleo, demasiadamente poluidor, por fontes de 

energia alternativas. Segundo Gadotti (2008), na Rio+10 foi possível concluir que a maior 

consciência ecológica promovida pelo Rio-92 não foi o bastante para impedir o aquecimento 

global, cujos efeitos extrapolaram o patamar indicado pelo Clube de Roma em 1968 e já são 

percebidos em todo o planeta. 

A proposta da Rio+20, realizada em 2012 no Rio de Janeiro, foi fazer um levantamento 

dos progressos e dos retrocessos da relação entre desenvolvimento e sustentabilidade, com base 

nas alterações provocadas pelo aquecimento global, pela crise econômico-financeira de 2007, 

pela conhecida redução mundial dos bens e serviços. Os principais temas abordados na 

conferência foram sustentabilidade, economia verde e governança global do ambiente e o 

evento foi concluído com o documento “O Futuro que Nós Queremos”, que sugeriu o início de 

um meio para se atingir, até 2015, um entendimento sobre os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) acordado entre os países membro da ONU. O acordo relativo ao 

desenvolvimento sustentável foi renovado e os países se comprometeram com o estímulo a um 

futuro sustentável para o planeta, para a geração atual e futura, nas dimensões econômica, social 

e ambiental (BOFF, 2013; ONU, 2014). 

Em 2015, a ONU realizou em Paris a COP 21, ou Conferência das Partes para 

Negociações sobre Mudança Climática, na qual foi aprovado o “Acordo de Paris”, primeiro 

marco jurídico universal de luta contra o aquecimento global. As nações signatárias deverão 

estabelecer estratégias que limitem o aumento médio da temperatura da Terra a 1,5ºC até o ano 

2100, assim como a previsão de RS$100 bilhões por ano para projetos de adaptação dos efeitos 

do aquecimento global até 2020. 

Em novembro de 2016, foi realizada a 22ª Convenção do Clima (COP 22) no 

Marrocos. Seus objetivos principais focavam discutir o desdobramento do Acordo Global para 

o alcance das metas estabelecidas entre os países e o impulsionamento das políticas voltadas 

para a redução de emissões, no intuito de atingir o limite de elevação de temperatura de 2º 

firmado no acordo.  
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2.2.1.2 A Sustentabilidade e Seus Desafios 

 

É corrente, na percepção coletiva, a impressão de que as questões relacionadas à 

sustentabilidade apontam unicamente para a vertente ambiental. Porém, para que a 

sustentabilidade seja alcançada, necessita-se de um tratamento abrangente e interdisciplinar. 

 O respeito à vida e à diversidade devem estar presentes no uso e no benefício dos 

recursos naturais.  

Sachs (1993) salienta a importância da construção de uma visão holística sobre os 

problemas da sociedade, focando além da demanda relacionada aos recursos naturais, não se 

tratando de uma escolha entre desenvolvimento e meio ambiente, e sim entre modelos de 

desenvolvimento solidário ao bem comum. Assim, um dos principais desafios contemporâneos 

está centrado no esforço pela seleção de estratégias de desenvolvimento que preservem o meio 

ambiente e as relações humanas. De forma complementar, Boff (1999) destaca que, para uma 

sociedade possuir sustentabilidade, deve alcançar a satisfação das suas necessidades sem 

comprometer o capital natural e sem privar as gerações futuras do direito de terem também 

atendidas suas necessidades e de herdar um planeta sadio com seus ecossistemas conservados. 

Para que seja possível proporcionar uma condição de vida digna para todos, é 

necessário que haja uma modificação da conduta nociva ao meio ambiente e à sociedade e que 

seja estabelecido um equilíbrio entre todas as formas de capital (humano, natural, físico e 

financeiro), assim como os recursos institucionais e culturais (SACHS, 1993). Loures (2008a), 

em consonância com o exposto, destaca o equívoco de se calcar uma percepção sistêmica do 

conjunto de desafios à sustentabilidade apenas nos seus aspectos ambientais. O autor saliente 

que não há uma ameaça diretamente à vida no planeta Terra e sim à vida humana e à vida das 

suas organizações, resultando em desafios econômicos, sociais, culturais e políticos para além 

dos desafios diretamente ambientais, não sendo possível compreender uma lógica sistêmica se 

o ponto de partida for uma visão setorial. 

Silva (2015) descreve as cinco dimensões da sustentabilidade descritas por Sachs 

(1993), conforme se observa no Quadro 04. 
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Dimensão da 

Sustentabilidade 

Características 

Sustentabilidade 

Social 

Alcance de homogeneidade social: equidade na distribuição de renda e bens, reduzindo a 

desigualdade social e acesso aos serviços e recursos sociais.  

Sustentabilidade 

Econômica  

Gerenciamento e alocação de recursos mais eficientes e de contínuos investimentos 

públicos e privados;  

Eficiência econômica avaliada em termos macrossociais.  

Sustentabilidade 

Ecológica 

Uso do potencial de recursos dos vários ecossistemas com o menor dano possível ao 

sistema de sustentação da vida;  

Incentivar pesquisas sobre novas tecnologias, reciclagem, redução do volume de poluição 

e resíduos e uso eficiente de recursos;  

Promover a autolimitação no uso de recursos não renováveis pelos países ricos e pelos 

indivíduos em nosso planeta;  

Definir normas adequadas de proteção ambiental e conscientização ambiental através da 

educação.  

Sustentabilidade 

Espacial 

Melhor distribuição territorial com foco em uma configuração rural-urbana equilibrada;  

Configurações urbanas e rurais balanceadas promovendo a melhoria do ambiente urbano, 

com superação das disparidades inter-regionais;  

Criação de uma rede de reservas naturais e de biosfera, para preservar a biodiversidade.  

Sustentabilidade 

Cultural 

Processos que busquem mudanças respeitando a cultura; 

Procura das raízes endógenas e equilíbrio entre respeito à tradição, inovação e as 

especificidades culturais. 

Quadro 04 – Dimensões da sustentabilidade 

Fonte: Silva (2015) 

 

No âmbito organizacional, um dos principais desafios está relacionado à adoção de 

práticas que favoreçam a sustentabilidade, já que os gestores necessitam enfrentar situações que 

envolvam de forma simultânea as questões econômicas, sociais e ambientais. Para atender a 

esse propósito, Silva (2015) destaca que, a partir de compromissos assumidos pelas 

organizações, está sendo suscitada uma ponderação sobre suas obrigações no esforço por um 

desenvolvimento verdadeiramente sustentável em todas as suas dimensões, além da produção 

e do negócio, sendo fundamental o engajamento de todos os atores envolvidos no cenário 

organizacional (empregados, fornecedores, clientes, gestores, financiadores, sociedade, etc.), 

com suas capacidades, experiências, repertórios e visões. 

Num cenário mais abrangente, Sachs (2008) salienta a importância do engajamento 

das organizações, dos governos e da sociedade civil na superação de desafios como a proteção 

ao meio ambiente, a estabilização do crescimento demográfico mundial, a redução das 

diferenças entre ricos e pobres e o fim da miséria, que devem se tornar o centro de suas atenções, 

necessitando de mobilização global, baseada na interação e na cooperação entre todos. Para o 

autor, entre as motivações das crises sociais e ecológicas mundiais que a humanidade precisa 

combater, quatro se destacam: as pressões humanas sobre os ecossistemas e o clima do planeta; 

o crescimento da população mundial; a miséria e a pobreza não atenuadas pelo crescimento 

econômico; o peso do cinismo, do derrotismo e de instituições arcaicas na insolubilidade dos 

problemas globais. 
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Para Chagas e Brandão (2009), a sustentabilidade só pode alcançar real importância e 

incidência sobre os processos sociais através da geração de novos valores, conceitos, métodos 

e instrumentos, que possibilitem que a sustentabilidade assuma papel prioritário em relação ao 

econômico e ao financeiro. Os autores ressaltam a necessidade da instauração de ações e 

estratégias que incentivem o desenvolvimento, que comportem o gerenciamento adequado dos 

recursos naturais e a busca do bem-estar social, possibilitando assim a qualidade de vida e a 

participação social. Torna-se necessária a criação de uma cultura de sustentabilidade, cujo 

princípio prega que a Terra é composta por uma única comunidade e que todos são cidadãos de 

uma única nação (GADOTTI, 2008). 

A constatação das dificuldades das diversas nações ratifica que a estruturação de uma 

sociedade sustentável é não menos que um grande desafio para o século XXI (MAIA e PIRES, 

2011). Para os autores, as resoluções e as ações da humanidade no que se refere à 

sustentabilidade definirão seu futuro e o das gerações futuras, sendo imprescindível a busca por 

soluções racionais e sistemáticas que admitam a complexidade dos problemas ambientais e 

sociais. 

O ser humano, utilizando-se de seus conhecimentos, pode influenciar no 

desenvolvimento de tecnologias voltadas para a sustentabilidade. Em concordância com Capra 

(2005), Sachs (2008) enfatiza a importância da reformulação das tecnologias e das instituições 

sociais na estruturação de uma sociedade sustentável, no intuito de suplantar o afastamento 

entre projetos humanos e sistemas ecologicamente sustentáveis da natureza, destacando a 

importância de tais tecnologias na superação das crises e das suas causas. Maia e Pires (2011) 

destacam, porém, que a criação de tecnologias sustentáveis deve ser desdobrada para toda a 

população e que as soluções racionais devem vir seguidas pela diminuição do ritmo destrutivo 

da atividade humana sobre a natureza e da contração coerente na taxa de crescimento 

populacional, para que não repercuta apenas como um modelo capaz de retardar irremediáveis 

complicações ambientais e sociais. 

Para Sachs (2008) o desafio do desenvolvimento sustentável compreende progresso 

globalmente compartilhado e ambientalmente sustentável, sendo necessárias três 

transformações imprescindíveis: sustentabilidade ambiental, estabilização populacional e fim 

da miséria, que só serão possíveis através de uma aliança global, baseada num processo de 

cooperação e interação entre povos, que demandará negociação e arrumação entre as 

percepções sobre o mundo elaboradas por pessoas, regiões e nações no que tange a 

sustentabilidade. Loures (2008b) ratifica esse pensamento, acrescentando que as cinco 

principais forças que atuam na sociedade (governos, empresas, academia, organização da 
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sociedade civil e redes de cidadãos) se dedicam à criação de soluções para as preocupações 

ambientais, sociais e éticas que se destacam na agenda global, sendo necessário que essas cinco 

forças aprendam a conduzir suas ações de forma articulada para amparar um processo 

emergente caracterizado pela multiplicidade e pela diversidade de esforços. Para o autor, a 

solução de longo prazo para a sustentabilidade reside na confluência das boas iniciativas 

desejadas nas cinco esferas.  

 

2.2.1.3 As Organizações Sustentáveis 

 

A noção de sustentabilidade corporativa deriva da noção mais abrangente de 

sustentabilidade que, conforme Linnenluecke e Griffiths (2010), foi formulada a partir de uma 

sucessão de influências políticas, públicas e acadêmicas no decorrer no tempo. 

Em todos os tempos, a humanidade tomou suas decisões baseadas na busca pela 

sobrevivência ou pela sua evolução. Racionalmente ou não, tais decisões motivaram indivíduos, 

povos, sociedades, economias e organizações. A construção das sociedades e o domínio das 

organizações sobre elas fizeram com que as deliberações das empresas impactassem o 

desenvolvimento econômico de muitas regiões e nações. Para as tomadas de decisões, os 

gestores se valem de alternativas colhidas através de suas experiências, de seus conhecimentos 

e de sua vontade. Conforme destacado por Loures (2008a), a humanidade está passando por 

uma era de profundas transformações, sem paralelo na história, composta por mudanças 

políticas, econômicas, tecnológicas, culturais e climáticas, representando um verdadeiro 

furacão capaz de arrastar indivíduos, organizações e mesmo países para um processo contínuo 

de redefinição, reajuste e reposicionamento. Serpa e Fourneau (2007) alertam ainda que as 

fortes desigualdades sociais, presentes em grande parte dos países, provocam nas pessoas a 

expectativa sobre possíveis compensações sociais que devem ser concedidas pelas empresas 

devido ao lucro que recolhem. 

Inseridas num contexto globalizado e dinâmico, no qual concorrem e colaboram entre 

si, as organizações necessitam se renovar continuamente para que se mantenham valorizadas e 

competitivas, ou não conseguirão perdurar. Como reflexo desse cenário, as inquietações 

relacionadas à sustentabilidade vêm crescendo e alcançando posicionamento estratégico na 

gestão das organizações, proporcionando-lhes benefícios variados, tais como redução de custos 

e de riscos, fortalecimento da imagem organizacional, longevidade, lucratividade, avanço na 

eficiência dos processos de produção, etc. 



45 
 

As organizações sustentáveis, segundo o Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social, são aquelas que buscam assegurar o sucesso do negócio no longo 

prazo e ao mesmo tempo contribuem para o desenvolvimento econômico e social da 

comunidade, para um meio ambiente saudável e para uma sociedade estável. (INSTITUTO 

ETHOS, 2013). Suas práticas e seus objetivos gerenciais visam a sua viabilidade econômica, a 

manutenção de sua competitividade mercadológica, respeitando prioritariamente os conceitos 

de Ética, Responsabilidade Social, Transparência e Governança. Na realização dos seus 

processos produtivos, devem operar de forma que não agridam o meio ambiente, contribuindo 

para o desenvolvimento social da região e do país onde suas atividades são realizadas, assim 

como para a ampliação da qualidade de vida e bem-estar de todos os seus stakeholders em suas 

atividades, produtos e serviços (ALMEIDA, 2002). 

Uma empresa pode demonstrar, segundo Félix (2009), sua atuação em relação à 

conservação do meio ambiente e o seu comprometimento com a garantia de vida saudável no 

planeta através de vários fatores: ampliação da cultura empresarial, levando em conta, em suas 

transações, a reciprocidade dos ganhos às partes envolvidas; demonstração de ética e 

transparência nas relações; patrocínio de ações de ONGs, instituições e comunidades atuantes 

em favor de causas sociais e ambientais; implantação de sistemas de gestão ambiental visando 

à melhoria contínua do desempenho ambiental; inclusão social de grupos e comunidades menos 

favorecidas; contribuição para que parcelas da sociedade possam vir a caminhar com autonomia 

em termos econômicos e culturais; estímulo a práticas socioambientais para os fornecedores; e 

promoção de ações educativas e do aumento do conhecimento junto aos funcionários. 

Em paralelo com o conceito de empresas sustentáveis, caminha o conceito de negócios 

sustentáveis que, segundo Loures (2008a), são aqueles nos quais são identificadas competências 

presentes e atuantes com capacidade para, no mínimo, gerar valor econômico-financeiro sem 

prejudicar o meio ambiente ou terceiros. O autor destaca que, num estágio mais elevado, o 

próprio negócio poderia fazer bem para o mundo, ao passo que teria capacidade de atender a 

uma necessidade, gerar lucro e, concomitantemente, produzir resultados positivos nas 

dimensões socioambiental e política. Porém, nada disso será possível sem que haja uma 

mudança fundamental na cultura, nos sistemas e nos processos que interferem na formação 

acadêmica dos líderes empresariais. 

As organizações com foco na sustentabilidade possuem alta direção comprometida 

com a estruturação e o estabelecimento de um plano sistematizado orientado para o 

desenvolvimento sustentável, capaz de conduzir os processos relacionados à temática social e 

ambiental, comprometendo-se com a sociedade. Uma liderança inspiradora é capaz de 
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expressar os valores e o objetivo da organização, inspirando seus colaboradores e fazendo com 

que percebam sentido nas suas ações. Segundo Bragato et al. (2008), é necessário que tais 

empresas formulem novos indicadores de desempenho que contemplem a interconexão e a 

interdependência entre a informação, o social, o ambiental e o ético como dimensões 

retroalimentadoras do sucesso empresarial, que não pode ser incompatível com uma sociedade 

sadia. 

Para Almeida (2002), a verdadeira sustentabilidade é subversiva, visto que anarquiza 

a organização convencionada ao abalar conceitos consolidados, reorientar hierarquias e colocar 

em destaque questões e grupos antes ignorados. Ao mexer com as estruturas de poder, a 

sustentabilidade demanda que seja estabelecido o equilíbrio entre os objetivos econômicos, 

ambientais e sociais, além da atuação em um mundo tripolar, no qual o poder tende a ser 

repartido entre governos, empresas e organizações da sociedade civil, de forma cada vez mais 

balanceada. O autor destaca a existência de poucos dirigentes, gestores e acionistas capacitados 

para essa inédita repartição de poder nas empresas. 

Elkington (2012) alerta que a trajetória para a sustentabilidade determinará uma 

mudança na ênfase do crescimento econômico (motivado pela quantidade) para o 

desenvolvimento sustentável (motivado pelas qualidades econômicas, ambientais e sociais), 

visando um resultado final tríplice focado na prosperidade econômica, na qualidade ambiental 

e na justiça social, muitas vezes desconsiderada no âmbito organizacional. Para o autor, para 

que a sustentabilidade seja alcançada classifica-se como essencial o engajamento de 

capitalistas, mercados financeiros, empreendedores, classes dirigentes e consumidores das 

economias emergentes, das nações em desenvolvimento e dos países menos desenvolvidos. 

 

2.2.2 A Educação Corporativa e a Sustentabilidade 

 

Neste tópico, será apresentado um breve histórico sobre a educação corporativa e as 

universidades corporativas no Brasil e no mundo, traçando-se um paralelo com a educação 

corporativa para a sustentabilidade. 

Para Moscardini e Klein (2015), educação corporativa e universidade corporativa são 

expressões consideradas equivalentes, visto que educação corporativa apresenta várias 

definições sendo muitas vezes interpretada como sinônimo de universidade corporativa. 

Inicialmente, considera-se importante destacar que “educação sobre a 

sustentabilidade” e “educação para a sustentabilidade” representam temáticas distintas, 

conforme destaca Gadotti (2008). Para o autor, a educação sobre a sustentabilidade está 
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relacionada à conscientização, ao debate teórico, ao conhecimento sobre questões relativas à 

sustentabilidade. A educação para a sustentabilidade, por sua vez, está relacionada à aplicação 

da educação como instrumento para a construção de um futuro mais sustentável, indo além do 

debate teórico ou de uma base de conhecimentos relativos à economia, meio ambiente, papel 

da sociedade, organizações e estados. O autor ressalta que a educação para a sustentabilidade 

tem como objetivo a aprendizagem de atitudes, perspectivas e valores capazes de orientar e 

impulsionar as pessoas para que vivam de forma sustentável. 

Com base no exposto, cabe destacar que o cerne do estudo proposto será a educação 

corporativa com foco na sustentabilidade e que a temática educação não pode ser desvinculada 

da temática aprendizagem. 

 

2.2.2.1 Aprendizagem e Conhecimento 

 

O capital intelectual de uma organização é constituído por seus ativos intangíveis, tais 

como os talentos de seus funcionários e o caráter de seus relacionamentos com clientes, capazes 

de contribuir muito mais para o valor de seus produtos ou serviços finais do que os seus ativos 

físicos, conforme destaca Stewart (1998), para quem o capital intelectual assume o papel de 

ativo quando adquirido de forma que seja possível ser descrito, compartilhado e explorado. 

Vygotsky (1989) descreve a aprendizagem como um processo de apropriação de 

informações, habilidades, atitudes e valores, a partir do relacionamento com a realidade, com o 

meio ambiente e com as outras pessoas, criando uma interdependência com o meio e um 

processo contínuo de compartilhamento de opiniões e influência mútua. O autor ressalta que, 

assim como a aprendizagem individual, a aprendizagem organizacional é um processo de 

interação entre as pessoas. 

Segundo Stewart (1998), a aprendizagem organizacional pode ser representada pela 

capacidade de criação de novas ideias multiplicadas pela capacidade de serem generalizadas 

em toda a empresa, também compreendida como a maneira como as organizações constroem, 

aprimoram e organizam o conhecimento em torno de suas rotinas e atividades, inspirando 

positivamente a formação da cultura organizacional, no intuito de aplicar as habilidades de seus 

colaboradores na busca pelos objetivos empresariais. Para Lemon e Sahota (2004), a capacidade 

de aprendizagem de uma organização está vinculada à utilização do conhecimento em 

dificuldades e oportunidades conforme vão surgindo e sua geração está vinculada à análise 

constante do efeito de suas soluções no contexto organizacional. Para os autores, a importância 

da aprendizagem organizacional está ligada à relevância do seu papel na garantia de 
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reabastecimento e atualização dos repositórios de conhecimento, a fim de viabilizar respostas 

eficientes às transformações no seu ambiente competitivo. 

Ao considerar o conhecimento organizacional como ativo estratégico vital, Wang, Su 

e Yang (2011) o reconhecem como fonte decisiva de vantagem competitiva e desempenho 

superior, porém destacam que os rápidos e significativos avanços na ciência e na tecnologia o 

levam à obsolescência, demandando das empresas um processo contínuo de incorporação de 

novos conhecimentos no intuito de amparar suas vantagens competitivas. Para Jasimuddin e 

Zhang (2014), o conhecimento exerce papel fundamental para a sobrevivência de uma 

organização e para a obtenção e sustentação de sua vantagem competitiva. 

O conhecimento é definido por Chang e Lin (2015) como recurso primário nas 

organizações e elemento fundamental na era da economia do conhecimento. Para os autores, as 

empresas que apresentam competência para gerenciar os seus recursos de conhecimento podem 

obter um amplo conjunto de benefícios, tais como redução de custos de mão-de-obra e  de 

infraestrutura, melhoria na eficiência corporativa, eficácia, inovação e serviço ao cliente. 

Um dos maiores desafios organizacionais consiste no alcance do entendimento do 

verdadeiro significado da aprendizagem, da forma como ela se processa nas pessoas e como 

tais pessoas são capazes de transmitir parte desse conhecimento para a organização da qual 

fazem parte. Primeiramente, o processo de aprendizagem individual deve ser considerado como 

parâmetro para o entendimento do processo de aprendizagem organizacional, uma vez que com 

base na experiência, na observação e na capacidade do indivíduo em ponderar sobre uma 

circunstância e qualificá-la, produz estruturas cognitivas, modelos interpretativos e rotinas 

pessoais de trabalho. Kim (1998) destaca que a aprendizagem assume caráter organizacional a 

partir do momento em que transcende os indivíduos, permitindo que os conhecimentos, as 

atitudes, as visões e as práticas sejam compartilhadas coletivamente. O autor aponta ainda a 

importância do compartilhamento do aprendizado individual para a geração de conhecimento a 

ser integrado ao já existente em uma organização, prevenindo-se assim que este conhecimento 

individual seja esquecido ou seja perdido pela organização, como, por exemplo, num caso de 

desligamento definitivo da pessoa. O compartilhamento de experiências necessita ser 

incentivado de forma constante nas relações tanto formais quanto informais. Loures (2012) 

conclui que o conhecimento é a informação incorporada e posta em prática nas práticas da 

organização e no contexto da sustentabilidade. Para o autor, o uso da informação gera 

conhecimento e o conhecimento como bem de todos, através do pensamento, do sentimento e 

da ação, é um sinal de sabedoria. 
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2.2.2.2 A educação corporativa e as universidades corporativas 

 

2.2.2.2.1 Treinamento e Desenvolvimento x Educação Corporativa 

 

A capacitação de pessoas vem ganhando, no decorrer do tempo e devido às mudanças 

ocorridas no cenário de transformação no qual as empresas estão inseridas, maior relevância 

entre as práticas de gestão de pessoas. O mundo corporativo vive um momento de transição, no 

qual os tradicionais centros de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) cedem cada vez mais 

espaço para um modelo mais inovador, com foco na estratégia organizacional e visão de longo 

prazo, representado pela educação corporativa, que passou a ter cerne e robustez estratégicos, 

tornando-se um dos alicerces para uma gestão empresarial de sucesso ao pensar o profissional 

de maneira mais ampla e atender a outros segmentos além dos colaboradores internos. Porém, 

distinguir o treinamento e a educação corporativa ainda é uma questão complexa em diversas 

organizações, pois algumas, ainda que descrevam suas ações de capacitação como mais 

inovadoras, ainda praticam o tradicional. 

Nas empresas nas quais a educação corporativa se apresenta de forma estruturada, a 

área de educação exerce interferência assertiva nos negócios, nos novos produtos e nos 

processos. O público-alvo das soluções educacionais é constituído não apenas pelos 

colaboradores internos, mas também por outros agentes que exerçam influência sobre as 

atividades organizacionais, como os stakeholders, os clientes, os fornecedores. Tais empresas 

empenham-se no estabelecimento de parcerias com instituições de ensino e incentivam a 

aplicação de metodologias diferenciadas e adaptáveis, como coaching, mentoring, capacitação 

de trainne, estágio, benchmarking, entre outras. 

Para Meister (1999), enquanto os centros de treinamento apresentam soluções reativas 

e descentralizadas, oferecendo programas de treinamento à medida em que se tornam 

necessários devido à dificuldade de um setor específico, as universidades corporativas 

apresentam orientação proativa e centralizadora, e seus programas de educação tem caráter 

permanente e orientados para a visão de futuro, cujo objetivo está voltado para a antecipação e 

geração de necessidades de melhoria, beneficiando os objetivos organizacionais. A autora 

destaca o propósito mais estratégico das universidades corporativas, em comparação com o 

propósito mais tático e operacional dos centros de treinamento. Seguindo o mesmo pensamento, 

Eboli (2004) salienta que os antigos centros de treinamento e desenvolvimento promoviam 

treinamentos voltados para a busca de soluções para questões específicas, abarcando 
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atualizações de métodos e processos com foco nos indivíduos. Em contrapartida, as 

capacitações propostas pelas universidades corporativas são direcionadas às tendências dos 

negócios, à qualificação técnica e profissional dos seus colaboradores, ao estímulo à educação 

contínua e às diversas possibilidades de aprendizagem. Para a autora, além da estratégia 

organizacional e do desenvolvimento dos colaboradores, a educação corporativa também se 

alinha a diversos elementos da cadeia de valores da empresa, como clientes, fornecedores, 

distribuidores e parceiros. Vieira e Francisco (2012) destacam a proatividade dos ambientes de 

aprendizagem na educação corporativa, que se apresentam centralizados, determinados e 

estratégicos, cujos objetivos estão voltados para o desenvolvimento da capacidade de aprender 

do colaborador e a continuidade deste processo no retorno ao trabalho, e alertam para a 

obsolescência dos antigos centros de treinamento e desenvolvimento. Para os autores, a redução 

da validade do conhecimento evidenciou a necessidade de conexão entre os programas de 

aprendizado e os objetivos estratégicos e os resultados das organizações, visto que o oferecido 

pelas Instituições de Ensino Superior já não é mais suficiente para o desenvolvimento 

necessário da sua força de trabalho. 

Brandão (2006) descreve a universidade corporativa como uma combinação de 

Treinamento e Desenvolvimento (T&D) remodelado, englobando educação formal e práticas 

de educação à distância alinhadas às atividades de gestão de pessoas empregadas no desenrolar 

da evolução histórica da administração. Segundo a autora, o conceito de universidade 

corporativa caracteriza esse processo de evolução, visando sanar necessidades reais de 

formação e desenvolvimento de profissionais em benefício da ideologia da competitividade. 

Os principais pontos de diferença entre os centros de treinamento e as universidades 

corporativas destacados por Meister (1999) são apresentados no Quadro 05: 

                        (continua) 

Tópico Centros de Treinamento Universidades Corporativas 

Foco Reativo Proativo 

Organização Fragmentada e descentralizada Coesa e centralizada 

Alcance Tático Estratégico 

Endosso / responsabilidade Pouco / nenhum Administração e colaboradores 

Apresentação Instrutor Experiência com várias tecnologias 

Responsável Diretor de treinamento Gerentes de unidades de negócios 

Audiência Público-alvo amplo / profundidade 

limitada 

Currículo personalizado por famílias de 

cargo 

 

 (conclusão) 

Inscrições Inscrições abertas Aprendizagem no momento certo 

Resultado Aumento das qualidades dos 

profissionais 

Aumento no desempenho do trabalho 

Financiamento Pela organização Pela organização e público externo 

Certificações Certificados de cursos de certificação Créditos reconhecidos e outorga de 

diplomas 
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Quadro 05: Diferenças entre os centros de treinamento e as universidades corporativas 

Fonte: Adaptado de Meister (1999) 

 

O surgimento do conceito de universidade corporativa simbolizou, segundo Eboli 

(2004), a transição dos programas de treinamento e desenvolvimento tradicional, cujo objetivo 

era o desenvolvimento de habilidades e atitudes, para o alinhamento entre as escolhas 

estratégicas (competências organizacionais) e as pessoais (competências humanas), o que 

viabilizou a promoção de programas de desenvolvimento mais qualificados e consistentes. A 

autora destaca que a evolução da área de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) para a área 

de Educação Corporativa e, subsequentemente para a Universidade Corporativa (UC) 

representou o momento em que o setor de Gestão de Pessoas passou a atuar mais ativamente na 

estratégia organizacional. 

 

2.2.2.2.2 Origem da Educação Corporativa 

 

As empresas modernas caracterizam-se por possuir estrutura horizontal e mais 

flexível, além de tomada de decisão descentralizada. Buscam o desenvolvimento das 

capacidades individuais de seus colaboradores de forma contínua, de forma que seu capital 

intelectual se mantenha útil e eficiente, conforme descrito por Eboli (2004). Para a autora, a 

velocidade no emprego de novas estratégias suscitou na emergência de um novo ambiente 

empresarial, identificado através de transformações complexas e constantes no intuito de 

assegurar a sobrevivência da organização, impactando significativamente sobre os gestores 

desejados pelas empresas. Vieira e Francisco (2012) defendem que a concepção de educação 

corporativa nasceu como uma ferramenta eficaz para o alinhamento e desenvolvimento dos 

talentos humanos de forma alinhada com as estratégias organizacionais. Eboli (2004) 

complementa tal pensamento ao afirmar que os sistemas educacionais concebidos pelas 

organizações devem reforçar, além do desenvolvimento de competências, o desenvolvimento 

das atitudes e da ética profissional. 

Para Meister (1999), a educação corporativa se consolidou como a união de práticas 

estruturadas por uma empresa cujo objetivo é a promoção da educação continuada, a melhoria 

da qualificação profissional, empresarial e de aprendizagem, possibilitando aos colaboradores 

a absorção de novas aquisições, novas competências e novas atitudes, promovendo o seu 

crescimento, o seu desenvolvimento e a sua capacidade de adaptação às imposições 

mercadológicas. Em consonância com esse pensamento, Vieira e Francisco (2012) destacam 

que as unidades de educação corporativa são estabelecidas por empresas que transformaram 
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seu foco da formação de colaboradores para a educação de colaboradores, devido ao surgimento 

da economia do conhecimento. A sentença “economia do conhecimento”, segundo Meister 

(1998), revela que as organizações admitem sua responsabilidade de promover a educação para 

o seus colaboradores. Uma grande quantidade de empresas reconhece a relevância da educação 

corporativa para o alcance das suas metas estratégicas e a evolução do seu desempenho. A 

autora identifica ainda a educação corporativa como uma fortaleza e um fundamento 

representativo da Gestão Corporativa do Conhecimento na concepção e na sustentação de sua 

vantagem competitiva, como base na capacitação contínua e na performance extraordinária, 

cujo propósito é a ampliação das competências básicas do trabalho e do capital intelectual da 

empresa. 

Há evidências que a estruturação das primeiras universidades corporativas tenha 

acontecido nos Estados Unidos, no período entre 1940 e 1950, com a fundação da General 

Motors Institute (GMI) e da Crottonville, universidade corporativa da General Eletric (GE) 

(MEISTER, 1999). No entanto, a autora destaca que foi no final do século XX que as 

universidades corporativas cresceram quantitativa e qualitativamente, quando as empresas 

começaram a investir mais na aquisição do conhecimento, buscando a educação e a formação 

dos seus colaboradores nas mais diversas categorias profissionais. No final da década de 1980, 

houve um grande despertar de entusiasmo pela criação de universidades corporativas nos 

Estados Unidos. Havia cerca de 400 no início da década de 1990. Já no início do século XXI 

passavam de 2000. 

No atual cenário, os gestores da Sociedade do Conhecimento são impelidos a se 

tornarem líderes e a fomentarem o desenvolvimento dos seus colaboradores com autonomia, 

transformando progressivamente a função da área de Gestão de Pessoas, conforme destacam 

Freire et al. (2016). Além das rotinas operacionais das suas atividades essenciais de 

recrutamento, seleção, remuneração, treinamento, manutenção e monitoramento de pessoas, em 

meados dos anos 2000, a área de Gestão de Pessoas adotou incumbências estratégica. Os autores 

destacam que o desenvolvimento de capital humano de alta performance se tornou sua 

responsabilidade, assim como a assistência a outras áreas nos tópicos relacionados ao 

desenvolvimento do capital intelectual fundamental para o atingimento das metas 

organizacionais estratégicas e a capacitação de líderes para a motivação de suas equipes. 

 

2.2.2.2.3 O Conceito de Educação Corporativa 
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Diversas definições são atribuídas à educação corporativa, não sendo identificada 

unanimidade, sendo muitas vezes descrita como sinônimo de universidade corporativa. Na 

presente pesquisa, no entanto, os dois conceitos não serão considerados semelhantes, 

considerando-se as universidades corporativas como instrumentos de promoção das estratégias 

de educação corporativa. 

A educação corporativa é definida, segundo Moscardini e Klein (2015), como um 

conjunto de estratégias educacionais contínuas proposto pela organização, embasado em metas 

futuras, nas estratégias e na cultura organizacional, cujo propósito é o desenvolvimento das 

competências críticas para o negócio, envolvendo tanto o público interno quanto o externo à 

empresa, e a promoção do aprendizado contínuo. Para os autores, as organizações ainda se 

encontram num estágio de construção da educação corporativa e na busca pelo reconhecimento 

e pela perenidade de suas ações. Deve ter como propósito a estratégia do negócio, o que 

possibilitará o atendimento das necessidades individuais e organizacionais, com base na missão, 

na visão, nos valores, nos objetivos e nas metas definidos de forma clara, concorrendo para a 

sobrevivência e competitividade organizacional (BLASS, 2005). 

Segundo Eboli (2004), sete princípios básicos sustentam a educação corporativa: 

1) Competitividade: valorizar a educação para o desenvolvimento das pessoas, o que 

permitirá que a empresa possa concorrer no mercado e fortalecer as competências essenciais 

para o seu negócio; 

2) Perpetuidade: disseminar a cultura organizacional e a forma como influencia os 

indivíduos; 

3) Conectividade: facilitar a relação entre todos os públicos (internos e externos à 

empresa); 

4) Disponibilidade: viabilizar recursos para o processo de aprendizagem em qualquer 

lugar e hora; 

5) Cidadania: capacitar indivíduos para agir com ética e responsabilidade; 

6) Parceria: consolidar parcerias internas (líderes e gestores) e externas (universidades, 

instituições de ensino); 

7) Sustentabilidade: produzir benefícios para a organização, através de ações de 

educação corporativa. 

Meister (1999) destaca cinco grandes forças do panorama mundial que suportam o 

modelo de educação corporativa: o advento da educação por processo, com caráter horizontal 

e flexível; a eclosão da gestão do conhecimento; o foco na empregabilidade, o que significa 

capacitar para o trabalho e não para o emprego; a volatilidade da informação e a obsolescência 
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do conhecimento; e a alteração do cerne da educação em geral. Nesse cenário, as organizações 

mais bem-sucedidas decidiram levar a escola para dentro da empresa em vez de aguardar que 

as instituições de capacitação externas adequassem seus currículos às necessidades de mercado, 

através do entendimento de que o diferencial competitivo está representado pela capacitação 

em todos os níveis de seus funcionários, fornecedores, clientes e até dos membros das 

comunidades nas quais atuam (MEISTER, 1999). 

 

2.2.2.2.4 Universidades Corporativas x Universidades Tradicionais 

 

O domínio sobre a capacitação dos trabalhadores adquire importância estratégica para 

a potencialização dos resultados operacionais, conforme destacam Ramos e Santos (2008), que 

reconhecem as universidades corporativas como novo ambiente de capacitação profissional, 

ideologicamente sustentado, refletindo os paradoxos pertinentes ao modo de produção 

capitalista, que objetiva se diferenciar do antigo Departamento de Recursos Humanos (DRH), 

através da promoção da cultura organizacional como tendência contemporânea, 

simultaneamente desqualificando a cultura acadêmica e propondo às instituições de ensino 

superior, tanto públicas quanto privadas, o estabelecimento de parcerias para o reconhecimento 

dos seus programas educacionais. 

As empresas, através de suas universidades corporativas, e as universidades 

tradicionais se contrapõem num confronto silencioso, segundo estudo de Silva e Balzan (2007), 

que investigam a reação das universidades tradicionais frente às necessidades e as 

transformações derivadas do ensino corporativo, nitidamente desencontradas das suas funções. 

Para os autores, o conteúdo transmitido através das universidades corporativas não abrange a 

formação plena do ser humano, representando somente uma estratégia lucrativa das 

organizações, que se favorecem ao utilizar a expressão “universidade” em vez de “centro de 

treinamento”, levando à banalização do conhecimento, já que o temo “universidade” não 

proporciona às empresas o mesmo sentido verificado no sistema de educação formal e a 

verdadeira importância na conjuntura do ensino superior. 

Silva e Balzan (2007) destacam que a criação da expressão “universidade corporativa” 

remonta à década de 1980, quando algumas empresas privadas estabeleceram suas primeiras 

instituições de ensino nos Estados Unidos, no intuito de complementar a capacitação de seus 

empregados, motivadas pela concorrência, levando-as a altos investimentos no 

desenvolvimento da educação corporativa. No Brasil, as universidades corporativas se 
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estabeleceram somente a partir da década de 1990, conquistando e transformando dezenas de 

empresas como partidárias desse modelo de aprendizagem. Os autores destacam que o foco das 

universidades corporativas é completamente direcionado à educação corporativa, o que gera 

inquietação para inúmeras instituições de ensino a respeito das suas verdadeiras influências na 

formação dos trabalhadores e no âmbito educacional, trazendo receio a educadores e 

pesquisadores diante da chance das universidades corporativas assumirem uma função no 

cenário do Ensino Superior, para a qual os autores não as julgam como estruturada. 

Brandão (2006) alerta que o uso da palavra “universidade” no cenário corporativo tem 

gerado algumas incompreensões e críticas, apesar da universidade corporativa e da 

universidade tradicional atuarem com estatutos diferentes de conhecimentos, abordagens 

metodológicas e finalidades, sendo que o termo “universidade” é utilizado devido ao 

significado simbólico que traduz no imaginário social, no intuito de criar uma aproximação com 

a visão de universidade corporativa. Meister (1999) esclarece a respeito do apelo mercadológico 

implícito nessa definição, ao sugerir aos participantes e seus patrocinadores que a universidade 

corporativa irá capacitá-los para o sucesso no trabalho atual e na carreira futura, e justifica a 

utilização da expressão no intuito de fundamentação de uma marca para os programas 

educacionais, materiais didáticos e processos. Para Martins (2004), a aplicação da expressão 

universidade corporativa não apresenta confusão em relação ao conceito histórico de 

universidade, alegando também um empréstimo com apelo mercadológico capaz de direcionar 

a um formato pertinente de ensino e pesquisa, conduzindo o fundamento do conceito de 

universidade para outros espaços socais além dos limites do campus universitário.  

Para Plonski (1999), o emprego da expressão “universidade” retrata o reconhecimento 

do capital intelectual como ativo de valor por parte das organizações, servindo-lhes as 

universidades tradicionais como fonte de inspiração. De forma complementar, Eboli (2004) 

defende a aplicação do termo “universidade” fazendo uma correlação com os seguintes fatores: 

reverência às escolas tradicionais de Administração, visto que conciliam atividades de pesquisa, 

docência e prestação de serviços; crítica construtiva às mesmas escolas de Administração, por 

terem se distanciado gradativamente da realidade das organizações; autocrítica realizada pelas 

próprias empresas em relação ao comportamento imediatista e pragmático no uso do 

conhecimento. 

 

2.2.2.2.5 O Papel da Educação Corporativa 
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Nos últimos anos, as transformações econômicas geraram necessidade de mudanças 

no âmbito da educação. Cruz (2010) destaca que a crise capitalista internacional iniciada nos 

anos 1970 e suas consequentes transformações sociais geraram a necessidade dos empresários 

adotarem várias estratégias, com o passar dos anos, no intuito de criar alinhamento entre a 

economia e a educação, com destaque para a educação corporativa, em benefício dos objetivos 

da produtividade. Para a autora, é essencial que as empresas invistam não apenas em 

tecnologias, mas também no campo social, sendo a educação reconhecida como um dos 

sustentáculos para o seu desenvolvimento, na qual as empresas vêm realmente intervindo de 

diversas maneiras. Destaca ainda que as fronteiras que distinguiam a área de atuação do mundo 

do trabalho e do mundo da educação estão cada vez menos perceptíveis, visto que suas relações 

aparentam estar cada vez mais entremeadas. A correlação entre educação e trabalho deve ser 

compreendida e repensada em todas as esferas, refletindo sobre o seu papel e a necessidade de 

construção de um novo horizonte, reconhecendo que a construção de uma sociedade com menos 

desigualdades somente será viável com a sensibilização e a atenção de todos para a relevância 

da formação humana, técnica e profssional. 

As pesquisas evidenciam, segundo Eboli (2004), que a adoção de best practices de 

gestão de pessoas nos processos de atração, manutenção e desenvolvimento dos profissionais 

mais talentosos possuem impacto sobre o sucesso alcançado pelas organizações. Destaca ainda 

que as empresas mais bem preparadas para enfrentar os desafios são aquelas com um 

estruturado modelo de gestão de pessoas, além de um sólido sistema de educação corporativa e 

cultura empresarial competitiva, capazes de sustentar e alavancar suas estratégias de negócios. 

Para a autora, os fatores-chave de sucesso das organizações estão fundamentados numa postura 

empresarial ética, com foco na inovação, no compromisso com o país, no compromisso com a 

gestão de pessoas, no respeito pelo consumidor, na responsabilidade social e ambiental. Sendo 

assim, é possível apontar que as características distintivas da gestão empresarial estão ligadas 

principalmente ao comportamento e às atitudes dos membros das organizações. 

A educação corporativa surge, então, como um complexo de iniciativas cujo objetivo 

é o aprimoramento dos conhecimentos, das habilidades e das competências vinculadas à 

estratégia da organização, com potencial para impulsionar a sua capacidade competitiva. 

Representa um instrumento para o desenvolvimento dos colaboradores, dos líderes e dos 

talentos através de um complexo educacional em sintonia com o planejamento estratégico, com 

o objetivo de assegurar sua sustentabilidade. 

Meister (1999) destaca que, no século XXI, a principal vantagem competitiva será a 

educação e a qualificação das pessoas, devido ao advento de novas tecnologias que demandarão 
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qualificações que até então não eram exigidas dos colaboradores. Para a autora, essas 

qualificações transcendem as atribuições restritas a um cargo específico e englobam um vasto 

complexo de conhecimentos, habilidades e atitudes imprescindíveis à adaptação dos 

trabalhadores às novas tecnologias e transformações no mercado de trabalho. Nesse contexto, 

as organizações estão cientes dos benefícios que podem resultar do processo de capacitação dos 

seus colaboradores (maior produtividade, resultados superiores e, consequentemente, lucros), 

agregando valor ao ambiente empresarial. 

Sendo assim, investir em formação e qualificação de colaboradores representa 

condição sine qua non para o aprimoramento do potencial competitivo das organizações. 

Sardinha (2009) destaca a natureza multidisciplinar das questões sociais e ambientais, 

envolvendo múltiplos atores que, por sua significância, necessitam de um constante 

monitoramento do seu grau de poder, da legitimidade de suas expectativas e do grau de urgência 

associado a elas. Sendo assim, o realce na educação estratégica busca o desenvolvimento do ser 

de forma técnica e comportamental, assim como no que tange as práticas sociais, solidárias e 

participativas na esfera empresarial (JACOB e SIMÃO FILHO, 2010). Segundo Song e Kolb 

(2013), as organizações contemporâneas investem significativamente na criação e na 

transferência do conhecimento devido à relevância da produção de conhecimento para os 

resultados financeiros da organização. 

Para Amorim et al. (2015), a educação corporativa tem papel fundamental na 

competitividade de uma organização, posto que estimula a retenção de talentos nas 

organizações, fomenta o desenvolvimento industrial e fortifica os processos de 

internacionalização do mercado de trabalho, através da qualificação da mão de obra. Para Eboli 

(2004) os vultosos investimentos empregados na implantação das universidades corporativas 

são minimizados através da disseminação da cultura organizacional, além de viabilizar 

parcerias externas capazes de oportunizar novas fontes de renda. 

As práticas de educação corporativa tem o mérito de valorizar o capital humano das 

organizações, através da motivação de comportamentos que agregam valor à empresa; 

encorajam os colaboradores a serem agentes ativos de mudança, e não apenas receptores 

passivos de instruções (JACOB e SIMÃO FILHO, 2010). Para que a estratégia traçada por uma 

organização se torne viável, sua Universidade Corporativa deve ter seu objetivo primário 

concentrado no desenvolvimento e no estabelecimento das competências profissionais, técnicas 

e gerenciais indispensáveis ao êxito da estratégia. 

Para Meister (1999), a universidade corporativa tem como um dos seus objetivos 

centrais a transformação do aprendizado em valor e em atividade constante na rotina das 
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organizações, buscando a formação de qualidade para a sua força de trabalho, através de 

programas de capacitação orientados para os seus objetivos. Tais programas devem ter caráter 

intensivo e continuado, sendo capazes de gerar não só resultados, mas também uma linguagem 

comum, levando as universidades corporativas a atuarem como verdadeiros agentes de 

mudanças responsáveis pela centralização da gestão estratégica da educação e do treinamento. 

A finalidade da educação corporativa está atrelada à contribuição para o sucesso do 

planejamento estratégico da organização, e não somente à gestão de pessoas, através do 

desenvolvimento de competências que impulsionem sua participação competitiva em mercados 

cada vez mais competitivos. O desenvolvimento dos colaboradores deve estar atrelado a 

conhecimentos mais abrangentes sobre como, por que e o que fazer, estabelecendo conexões 

entre teoria e prática, indispensáveis ao processo criativo. Vieira e Francisco (2012) destacam 

como principais vantagens da educação corporativa a evolução do desempenho dos 

colaboradores, o aumento da competência individual e a intensificação da competitividade 

organizacional. 

Nas últimas décadas, após passar por incontáveis mudanças, a educação corporativa 

alcançou importância praticamente vital, o que pode ser concebido através da análise do cenário 

atual, no qual os resultados das organizações podem ser comprometidos pela dificuldade de 

contratação de profissionais capacitados e com robusta formação teórica e prática, dificultando 

sua competição no mercado local e global. Por esse motivo, o investimento das organizações 

nos seus colaboradores tem crescido significativamente, devido à madura compreensão sobre a 

relevância do investimento nos talentos internos, e a educação corporativa passa a ser 

reconhecida como ferramenta fundamental no processo de capacitação e qualificação dos 

empregados de uma organização, através da promoção de aprendizagem por meio da associação 

entre suas experiências e os novos conceitos e práticas assimilados. Silva (2015) destaca a 

relevância das universidades corporativas para a identificação das lacunas existentes na 

formação da força de trabalho de uma organização, possibilitando a sua complementação, além 

de facilitar a minimização das lacunas encontradas na formação social, psicológica, cultural e 

técnica de seus empregados. De forma complementar à promoção de novos conhecimentos, os 

programas de educação corporativa possibilitam a formação de um novo perfil do colaborador, 

beneficiando a inteligência e o desempenho comprometido e empreendedor e levando-o a uma 

compreensão mais profunda em relação à organização onde atuam e a refletir criticamente sobre 

a necessidade de desconstrução e transformação da realidade organizacional. A educação 

corporativa pode ser interpretada, então, como promotora de transformação, incentivando a 

mudança organizacional e a adaptação aos novos desafios e oportunidades. 
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Eboli (2004) destaca que as organizações que praticam os fundamentos das 

universidades corporativas estão estabelecendo um método de aprendizagem contínua, através 

de novos processos e de novas soluções. Estão comprometidas com a gestão do conhecimento 

organizacional através de processos de aprendizagem ativa e permanente, e seu principal 

propósito é a construção e o estabelecimento das competências organizacionais e humanas 

indispensáveis para a viabilização das estratégias organizacionais, e não das habilidades 

individuais. A autora destaca que, ao se beneficiar a aprendizagem organizacional, 

paralelamente ocorre um fortalecimento da cultura corporativa e do conhecimento coletivo, não 

somente do conhecimento individual. Salm, Heidemann e Menegasso (2006) alertam que a 

educação corporativa deve levar em consideração o modelo de gestão que prevalece na 

organização na definição de quais conhecimentos são fundamentais para que gerentes e demais 

colaboradores possam desempenhar suas atividades de forma eficiente. Para os autores, a 

educação corporativa não deve abarcar todos e quaisquer conhecimentos, e sim aqueles que 

podem ser úteis e aplicados no alcance dos resultados pretendidos pela organização. Pilati, 

Porto e Silvino (2009) destacam que a capacitação da força de trabalho deve ter como objetivo 

a melhoria do desempenho em todas as dimensões e deve representar uma das principais 

preocupações dos gestores organizacionais responsáveis pela gestão de pessoas. 

O desempenho e o sucesso organizacional tem como fundamento a gestão eficaz e 

eficiente do conhecimento (RAI, 2011). A educação corporativa tem como missão, nesse 

contexto, oferecer educação continuada e o compartilhamento de conhecimento, atribuindo as 

qualificações necessárias ao capital intelectual da organização, objetivando a manutenção da 

vantagem competitiva (VIEIRA E FRANCISCO, 2012). Seu principal compromisso deve estar 

voltado para o atendimento das necessidades organizacionais no desenvolvimento de 

programas de educação, valendo-se de tecnologias de informação e comunicação como forma 

eficaz na transferência de conhecimentos e competências necessários à organização, a fim de 

promover, com tanto sucesso quanto possível, o negócio ao qual a empresa se dedica 

(GONZÁLEZ, CARMONA e SANDOVAL, 2012). 
 

2.2.2.2.6 Características da Educação Corporativa 

 

Segundo Eboli (2004), os esforços das organizações que implantam suas universidades 

corporativas estão focados na concepção, no desenvolvimento e na implantação de processos 

de aperfeiçoamento de sistemas educacionais competitivos. A autora destaca alguns 

pressupostos correspondentes à concepção de universidade corporativa, conforme o Quadro 06. 
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Pressupostos Descrição 

Objetivo Principal  Desenvolvimento de competências para o negócio em vez de habilidades individuais.  

Foco do Aprendizado  Foco no aprendizado organizacional com fortalecimento da cultura corporativa e do 

conhecimento coletivo.  

Escopo  Concentração nas necessidades dos negócios, tornando o escopo estratégico.  

Ênfase dos programas  Concepção e elaboração de ações e programas educacionais com base nas estratégias 

de negócio da organização.  

Públicos-alvo  Educação inclusiva, desenvolvendo competências críticas no público interno e 

externo (familiares, clientes, fornecedores, parceiros, comunidade).  

Quadro 06 – Pressupostos da Universidade Corporativa 

Fonte: adaptado de Eboli (2004). 
 

Para Meister (1999), existem cinco forças, detalhadas no Quadro 07, que suportam o 

surgimento da educação corporativa como novo modelo de educação, necessárias para a 

percepção da sua relevância, seja num sentido amplo, seja como ferramenta essencial para de 

mudança cultural. 

 

Forças da Educação 

Corporativa 

Características 

Organizações flexíveis  Organizações não hierárquicas, flexíveis, capazes de respostas rápidas e enxutas.  

Era do Conhecimento  O conhecimento como nova base para a formação da riqueza nos níveis 

individual, organizacional ou nacional.  

Rápida obsolescência do 

conhecimento  

Redução do prazo de validade do conhecimento.  

Empregabilidade  Novo foco na capacidade de empregabilidade e ocupacionalidade.  

Educação para estratégia 

global 

Necessidade de formação de pessoas com visão global e perspectiva internacional 

dos negócios.  

Quadro 07 – Forças e Características da Educação Corporativa 

Fonte: adaptado de Meister (1999).  

A universidade corporativa, segundo Meister (1999), assume então o papel de 

responsável pela formação e pelo desenvolvimento dos talentos humanos nas organizações 

tanto para o gerenciamento do negócio quanto para a promoção, disseminação e aplicação do 

conhecimento organizacional, baseando-se na aprendizagem continuada com desenvolvimento 

de competências e no esforço para satisfazer suas demandas estratégicas. 

No intuito de se transformarem em instituições de aprendizado contínuo, as 

universidades corporativas tendem a se estabelecer através de princípios e objetivos. Meister 

(1999) destaca os dez princípios e objetivos que considera como base do poder das 

universidades corporativas para a mobilização de profissionais das organizações, no intuito de 

se transformarem numa força de qualidade elevada e de facilitar que as organizações alcancem 

seus objetivos principais. Tais objetivos e princípios são descritos no Quadro 08. 

 

Princípios/ Objetivos Descrição 

Criar oportunidade de aprendizagem que 

deem sustentação às questões 

empresariais mais importantes da 

organização. 

Competências organizacionais necessárias e já existentes, em busca 

de reduzir ou eliminar falhas atuais visando garantir a 

sustentabilidade da organização. 
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Considerar o modelo da universidade 

corporativa um processo e não um 

espaço físico destinado à aprendizagem. 

Processo de aprendizagem com equipes que motivem o colaborador 

na aptidão pela aprendizagem, gerando comprometimento e busca 

pela aprendizagem contínua. 

Elaborar um currículo que incorpore os 

três Cs: cidadania corporativa, estrutura 

contextual e competências básicas. 

Busca inserir todos os profissionais no contexto no qual a 

organização está inserida e criar competências básicas necessárias 

entre os profissionais para o bom desempenho da organização. 

Treinar a cadeia de valor e parcerias, 

clientes, distribuidores, fornecedores, 

assim como universidades que possam 

fornecer os trabalhadores de amanhã. 

Deve atingir todos os membros da cadeia de valor para que tenham 

conhecimento da visão, dos valores, da missão e de cada 

competência que sustenta a vantagem competitiva da organização. 

Passar do treinamento conduzido pelo 

instrutor para vários formatos de 

apresentação da aprendizagem. 

Uso de vários métodos com a aplicação de tecnologias novas 

(intranet, multimídia, comunidades virtuais), transformação da 

aprendizagem em um laboratório para toda a cadeia de valor. 

Encorajar e facilitar o envolvimento dos 

líderes com o aprendizado. 

Instrutores recrutados dentro dos quadros dos gerentes níveis médio 

e superior; sendo que o comprometimento destes instrutores 

internos começa na identificação das competências necessárias, 

passa pelo formato e elaboração dos programas e chega à aplicação 

das teorias e a realização efetiva da aprendizagem. 

Passar do modelo de financiamento 

corporativo por alocação para o 

“autofinanciamento” pelas unidades de 

negócio. 

Com o amadurecimento comprovam seu valor e passam a ter 

remuneração pelos serviços prestados, sempre tendo como foco o 

cliente. 

Assumir o foco global no 

desenvolvimento de soluções de 

aprendizagem. 

Oferecer aos profissionais de uma organização o conhecimento do 

mundo globalizado, introduzindo os líderes nas várias realidades 

globais. 

Criar um sistema de avaliação dos 

resultados e também dos investimentos. 

Medir o impacto das universidades corporativas na busca por 

identificar a contribuição de um investimento em educação para o 

cumprimento de uma estratégia empresarial. 

Utilizar a universidade corporativa para 

obter vantagem competitiva e entrar em 

novos mercados. 

Usar a universidade corporativa para obter vantagem competitiva 

externa e criar a possibilidade da organização poder entrar em 

outros mercados e se tornar consultora para seus clientes através da 

educação da cadeia de valor.  

Quadro 08 – Princípios e Objetivos das Universidades Corporativas 

Fonte: Adaptado de Meister (1999). 

Meister (1999) defende que as organizações que adotam os princípios das 

universidades corporativas contemplam além do programa de educação de seus profissionais, 

estabelecendo estruturas de aprendizagem capazes de congregar toda a cadeia de valor no 

esforço pelo crescimento contínuo e pelo desenvolvimento, visto que as pessoas representam o 

real diferencial competitivo das organizações e são os principais atores na garantia da 

competitividade global. 

A universidade corporativa deve ser caracterizada pela sua conexão estratégica com as 

atividades de uma organização, visto que as ações educacionais, os cursos e os programas 

necessitam ser planejados e produzidos com o objetivo de atender as suas estratégias de negócio 

no intuito de assegurar o seu futuro, conforme destacado por Castro e Eboli (2013). Torna-se 

necessário, então, que as ações, os cursos e os programas estejam alinhados ao negócio e ao 

setor no qual a organização desenvolve suas atividades e, essencialmente, que manifestem a 

cultura organizacional. Para ser considerada boa, uma universidade corporativa deve promover 

soluções de aprendizagem customizadas, capazes de desenvolver competências estratégicas 

capazes de assegurar o sucesso da organização. O conceito de core competence se torna 
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fundamental, identificado como a competência necessária à organização para a garantia do seu 

sucesso, enfatizando o seu próprio negócio e cultura, sendo a universidade corporativa o 

principal responsável pelo desenvolvimento de competências que capacitem as pessoas a 

ajudarem a destacar a organização no mercado no qual compete. 

Apesar de destacarem o desempenho das universidades corporativas, visto que a 

maioria vem apresentando crescimento e expansão de seus orçamentos, o que evidencia a 

satisfação das organizações com as suas performances, Castro e Eboli (2013) tecem algumas 

críticas. Para os autores, a maioria das universidades corporativas ainda apresenta fragilidade 

em relação aos seus mecanismos internos de avaliação dos resultados, que ainda precisam ser 

institucionalizados. Os autores também alertam para a possibilidade do destinatário não usar o 

que aprendeu em suas atividades, uma vez que há grande liberalidade ao se permitir que o 

empregado defina de quais cursos deseja participar, o que pode gerar um descontentamento 

posterior já que pode não vir a utilizar em suas atividades aquilo que aprendeu. Entre os alertas 

apontados pelos autores, surge ainda a possibilidade das universidades corporativas se 

localizarem distantes dos centros de poder das organizações, o que pode acarretar numa 

divergência entre o planejado, as soluções de aprendizagem oferecidas e as reais atividades da 

organização. 

Independentemente das dificuldades, a educação corporativa deve buscar a 

capacitação dos empregados para uma nova visão, que contempla toda a estrutura 

organizacional, tratando competências profissionais e educação corporativa de forma integrada, 

como funções estratégicas. Devido à necessidade de desenvolvimento contínuo dos 

profissionais das organizações, várias estratégias de educação corporativa foram delineadas e 

empregadas. O Quadro 09 apresenta as principais estratégias utilizadas para a educação 

corporativa, identificadas na literatura segundo Moscardini e Klein (2015). 

 

Estratégias Definição Como ocorre 

Autoinstrução  Aprendizagem autodirigida. O indivíduo, 

por meio de sua maturidade, busca o 

conhecimento necessário.  

O indivíduo recebe conteúdos escritos ou por 

meio eletrônico para estudar, onde e como lhe 

for mais adequado.  

Aulas 

expositivas  

Os indivíduos aprendem em um ambiente 

fixo, como sala de aula ou de treinamento, 

mediados por um instrutor ou professor.  

Representa uma atividade educacional formal 

(programação, local e conteúdo predefinidos).  

Debates  Tipo de estratégia que permite a discussão 

e a reflexão coletiva.  

Seminários, congressos, simpósios, discussão 

de leituras. Através da linguagem e do convívio 

é possível absorver e interpretar o 

conhecimento.  

Aprendizagem 

baseada em 

problemas  

Envolve a resolução de problemas 

identificados no contexto dos próprios 

aprendizes, relacionados às suas atividades 

na organização.  

A partir da identificação do problema central, 

busca-se compreender suas causas e efeitos, e 

identificar meios para resolução, com diversas 

fontes de informação.  
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Estudo de 

Caso  

Refere-se à análise de fatos e proposta de 

soluções aos problemas apresentados.  

Pressupõe a análise de casos práticos de dentro 

ou de fora da empresa. É uma prática que pode 

ocorrer em grupo ou de forma individual.  

Dramatização  Representação de uma determinada 

situação ou fato.  

Representação baseada em situações reais.  

Workshop ou 

Oficinas de 

trabalho  

Envolve sessões de aprendizagem prática, 

por meio de ações e geração de produtos 

concretos ao final das atividades.  

Evento conduzido por uma ou mais pessoas, 

com o objetivo de unir teoria e prática. 

Benchmarking  Visa à observação e análise de práticas de 

outras pessoas ou organizações, com o 

objetivo de aprendizado e adequação às 

necessidades da organização.  

Para aplicação desta estratégia é preciso ter um 

diagnóstico interno e um roteiro com os itens 

que devem ser observados.  

Job rotation  É uma prática que permite aos indivíduos 

exercerem atividades diferentes dentro da 

organização, adquirindo uma visão 

sistêmica dos processos.  

O indivíduo é retirado de sua rotina de trabalho, 

e conhece outros ambientes e atividades, o que 

estimula a empatia e reflexão.  

Participação 

em Projetos  

Trata-se de um aprendizado vivenciado na 

prática, no qual o profissional tem uma 

meta específica a ser atingida ao final de 

um projeto.  

O indivíduo conta com um profissional para 

orientar a condução das atividades, 

proporcionando feedbacks constantes.  

Jogos  Envolvem atividades lúdicas que podem 

ser tanto competitivas quanto 

colaborativas.  

Jogos pressupõem a existência de atividades que 

envolvam ações, com regras e objetivos claros a 

serem atingidos.  

Comunidades 

de Prática  

São grupos de pessoas que compartilham o 

mesmo interesse por alguma coisa que 

praticam.  

As pessoas compartilham suas experiências, por 

meio da narração de suas experiências prévias e 

contos de trabalho, colaborando na resolução de 

problemas comuns.  

Coaching  Envolve o acompanhamento do indivíduo 

por um profissional capacitado.  

O foco é o desenvolvimento através de diálogos, 

questões que incentivem o indivíduo a pensar 

em suas ações e em seu desenvolvimento. 

Mentoring  Um indivíduo mais experiente orienta 

outro para a formação de um cargo futuro 

ou para aprimoramento no cargo atual.  

Pode ser realizado por executivo ou pessoa que 

tenham conhecimento em uma determinada 

atividade ou habilidade para orientar 

comportamentos.  

Quadro 09 – Estratégias de Educação Corporativa (EC) 

Fonte: Adaptado de Moscardini e Klein (2015).  

A elaboração dos programas de educação corporativa requer um mapeamento prévio 

das competências demandadas pelos profissionais e das competências requeridas pelas áreas ou 

funções, o que possibilita a elaboração de trilhas de desenvolvimento que, além de orientar o 

roteiro a ser perseguido pelos profissionais, auxiliam no vislumbre das necessidades de longo 

prazo, fomentando o engajamento. Para garantir a eficácia e a efetividade dos programas de 

treinamento, diversos fatores devem ser observados (particularidades do público, características 

geográficas, demográficas e cultuais, entre outros), além do cuidado na aplicação de 

metodologias adequadas aos perfis mapeados. Tais cuidados contribuirão para a compreensão 

do sentido do treinamento, assim como da sua relevância e do seu objetivo, favorecendo a 

adequação e a propensão dos grupos com base no formato de aprendizado aplicado. Para Schein 

(1986), existe uma relação positiva entre a cultura e os treinamentos realizado internamente nas 

organizações, já que ocorrem dentro do contexto cultural no qual a aprendizagem é 

desenvolvida, precisando, no entanto, de criatividade e inovação, o que demanda maior tempo 
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de elaboração uma vez que será necessário desafiar a resistência a mudanças. Em contrapartida, 

quando ocorrem fora do ambiente organizacional, os treinamentos tendem ao fracasso, pois os 

conceitos, valores ou suposições apresentados não são sustentados pela cultura organizacional. 

No processo de elaboração dos programas de educação corporativa, é necessário ainda 

que se dê atenção especial à forma como será realizada a avaliação de resultados através do 

monitoramento de indicadores qualitativos e quantitativos, a fim de verificar se as soluções 

educacionais estão trazendo os resultados esperados. Os indicadores criados devem ser 

aderentes aos resultados almejados pela organização.  

No contexto atual, no qual são verificadas questões relacionadas à dificuldade de 

mobilidade urbana, elevados custos para manutenção de espaços físicos, reduzida 

disponibilidade de tempo para os empregados (tanto gestores quanto empregados sem função 

remunerada) permanecerem fora de suas estações de trabalho, a educação corporativa híbrida 

(virtual e presencial) vem ganhando destaque e relevância. 

 

2.2.2.2.7 Desafios da Educação Corporativa 

 

Ao destacar a relevância da universidade corporativa como ferramenta a serviço da 

educação para a sustentabilidade, Silva (2015) busca aproximar o entendimento de educação 

corporativa e de educação para a sustentabilidade. No atual cenário onde as transformações são 

contínuas, enfrentar a complexidade se tornou uma dos principais desafios organizacionais no 

esforço pela sustentabilidade. A autora classifica a educação como solução para o 

desenvolvimento dos indivíduos e da sua criatividade, de forma que tenham ideias inovadoras, 

compreendam as questões relacionadas à diversidade e aprendam a compartilhar o 

conhecimento e as experiências. Destaca ainda o papel da educação corporativa como 

ferramenta essencial para esse processo, frente à amplitude das organizações, à 

interdependência e às influências e interferências sofridas em relação ao ambiente, no qual 

também influenciam e interferem. 

Entre as principais barreiras que devem ser superadas para o estabelecimento de uma 

unidade de educação corporativa efetiva, Eboli (2004) e Meister (1999) destacam: ausência de 

comprometimento da direção da organização com o propósito; falta de clareza na definição do 

público-alvo e da gama de produtos e serviços a serem ofertados; entendimento equivocado do 

campo de atuação da organização; seleção equivocada de suas parcerias de ensino; elaboração 

errada das ferramentas de medição; desatenção em relação à necessidade de criação de uma 

estratégia de marketing e de comunicação para a universidade; ausência de unanimidade entre 
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os gestores a respeito da necessidade de uma unidade de educação corporativa; e a inabilidade 

para o estabelecimento de uma conexão entre a unidade de educação corporativa e os objetivos 

estratégicos da organização. Jacob e Simão Filho (2010) complementam destacando a 

dificuldade de comunicação entre as pessoas que compõem as organizações, cabendo à 

educação corporativa a viabilização do diálogo e a construção do conhecimento organizacional, 

em parceria com a comunicação. 

Para que os processos de educação corporativa alcancem seus objetivos de forma 

satisfatória, os programas de capacitação devem ultrapassar os limites das aulas meramente 

expositivas, conciliando formação acadêmica, prática profissional expressiva e um conjunto de 

processos e ações educacionais, possibilitando que os profissionais que detenham 

conhecimento e capacidade técnica também atuem como professores. Loures (2008b) aponta 

que a educação não deve estar comprometida apenas com a formação de técnicos ou 

especialistas eficientes em relação às atividades que desenvolvem, mas também com a 

possibilidade de desenvolvimento de uma visão mais ampla e analítica sobre sua própria 

atividade e sobre suas atribuições nos processos que o circundam ou envolvem. Para o autor, o 

aprendizado deve possibilitar que os indivíduos tanto revisem permanentemente a gama de 

informações as quais tem acesso como favorecer o desenvolvimento de uma nova perspectiva 

e de um novo entendimento a respeito do mundo. 

Conforme destacado por Marins e Mourão (2010), devido às intensas modificações 

que vem transcorrendo no mundo do trabalho, tornam-se necessárias transformações nas 

práticas de gestão de pessoas, principalmente na educação corporativa e na gestão da 

aprendizagem organizacional. Diante desse cenário, Abbad e Mourão (2012) ressaltam que o 

mapeamento das necessidades de treinamentos deve englobar não apenas a análise de 

despropósito de desempenho, assim como também o prognóstico de futuras demandas de 

aprendizagem, o que viabilizará a elaboração de práticas de educação continuada e a elaboração 

de currículos estruturados com base em competências organizacionais relevantes, segundo a 

complexidade, a abrangência e a diversidade dos públicos-alvo das ações de capacitação. Para 

as autoras, a área de treinamento precisa superar o desafio de desenvolver programas 

educacionais mais extensivos voltados para o público adulto, possuidor de diversos papéis 

sociais e profissionais, além de diversas responsabilidades e tarefas concomitantes, 

prejudicando sua presença física em cursos tradicionais. No intuito de superar esses obstáculos, 

a educação corporativa vem possibilitando a realização de cursos a distância por meio de mídias 

que viabilizam que o curso seja realizado em qualquer lugar e a qualquer momento, conforme 

a disponibilidade do participante, o que também exige maior disciplina. 
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Ghedine, Testa e Freitas (2006) reconhecem a educação a distância via internet como 

uma das soluções mais indicadas para a capacitação dos empregados das organizações, e a 

internet como novo padrão de comunicação e infraestrutura para capacitação e treinamento, 

instaurando um mercado que deverá ser aproveitado de forma gradativa, principalmente por 

organizações de grande porte para a disseminação de conhecimentos em localidades 

geograficamente distantes. Diferentes elementos fortalecem a multiplicação dos cursos de 

educação a distância nas organizações, sendo destacados por Ghedine, Testa e Freitas (2006): 

o elevado custo da educação tradicional; a velocidade com a qual os conteúdos dos cursos se 

transformam de maneira dinâmica e personalizada; a restrição temporal; a progressiva 

relevância da aprendizagem continuada; as dificuldades geográficas; a globalização das 

transações comerciais e da educação; a ascensão das tecnologias interativas de comunicação; o 

crescimento do investimento em capital humano pelas empresas; a ascensão da internet; entre 

outros. Moscardini e Klein (2015) corroboram esse pensamento ao salientar que as atividades 

associadas ao uso de tecnologia da informação podem ser empregadas através de diversas 

modalidades educacionais, estratégias e modelos de organização de ensino, aprendizagem e 

interação. 

Em contrapartida, Albertin e Brauer (2012) alertam que a educação a distância também 

possui desvantagens, restrições e dificuldades, apesar da inclusão de tecnologias de EaD 

representar uma tendência relevante e progressiva nos processos de treinamento, 

desenvolvimento e educação organizacional, devido às já mencionadas vantagens em relação à 

educação presencial. Os autores destacam a possibilidade de resistência dos colaboradores em 

relação à educação à distância quando não acreditarem que o método de ensino seja capaz de 

agregar valor ao trabalho ou quando tiverem dificuldade de aprender sozinhos e realizar o 

planejado. Outro ponto de resistência apontado pelos autores está ligado à possível falta de 

infraestrutura apropriada para utilização de EaD ou à falta de interatividade do curso, que pode 

gerar no empregado a percepção de que o método é complicado, difícil de ser usado e de ser 

aprendido, ou ainda de que o sistema não terá utilidade significativa no seu trabalho ou não 

provocará melhoria nos resultados. 

Para que tais desafios sejam superados, os programas de educação corporativa devem 

ser produzidos através da união de esforços dos gestores e dos docentes. Num primeiro 

momento, os gestores devem apontar as questões que necessitam de melhoria. Para tal, os 

gestores precisam ter visão global, capacidade de liderança e integração, conhecimento sobre a 

realidade organizacional, criatividade e inovação, pensamento crítico, clareza na comunicação, 

conhecimento do negócio, além dos limites de padrões e mercados. No intuito de identificar as 
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carências da organização, os docentes devem se aprofundar nela, buscando a compreensão 

sobre seus valores, sua missão e seus objetivos, além de interagir com os colaboradores, de 

forma que consiga compreender suas necessidades e seu nível de engajamento. 

O desenvolvimento de lideranças merece atenção especial da educação corporativa, 

conforme defendido por Moscardini e Klein (2015), por corresponder a uma exigência essencial 

e importantíssima para as organizações que desejam crescer, frente à necessidade da 

disseminação da cultura e de gerenciamento das suas unidades, através do cumprimento de 

padrões e estratégias comuns em locais diversos. Para Schein (1986), no que tange a 

aprendizagem cultural, a inquietação pela inexistência de uma linguagem comum e de um 

sistema conceitual que defina um conjunto de regras para o relacionamento com o ambiente e 

entre os indivíduos representa um dos maiores desconfortos dos grupos. O estabelecimento de 

tais conceitos e regras ameniza a inquietação, e o seu uso na solução de adversidades leva ao 

aprendizado e os torna estáveis. 

Outro desafio mapeado por Meister (1999) é a necessidade do estabelecimento de uma 

nova organização baseada em redes de parcerias e alianças, no intuito de progredir no atual 

cenário globalizado, em constante transformação e com concorrência cada vez mais ferrenha. 

Nesse cenário, a tecnologia assume papel de destaque no desenvolvimento da colaboração e na 

busca pelo desenvolvimento pessoal dos empregados, e não apenas na segurança no emprego. 

A autora destaca que os colaboradores necessitam então assumir funções e qualificações 

totalmente novas, o que demanda a revisão do foco dos treinamentos atuais, transformando o 

desenvolvimento de qualificações isoladas em treinamento para a criação de uma cultura de 

aprendizagem contínua, levando os colaboradores a aprenderem uns com os outros e a 

compartilharem inovações e melhores práticas na solução de problemas empresariais reais. 

Para Vieira e Francisco (2012), não existe um modelo único capaz de atender as 

demandas de todas as organizações e a implantação de unidades de educação corporativa deve 

considerar as especificidades de cada empresa. Os autores destacam que a educação corporativa 

tem como desafio o estabelecimento de uma nova cultura, em que a educação se torne um 

processo inseparável de qualquer método de trabalho, em todos os níveis organizacionais, o que 

requer uma mudança comportamental das pessoas ligadas ao processo e uma real compreensão 

da verdadeira correlação entre a educação corporativa e as estratégias organizacionais. 

No âmbito da educação gerencial, um dos principais desafios está ligado à criação de 

um pensamento sistêmico com o propósito de levar à compreensão a respeito da complexidade 

do mundo, e a capacidade de considerar o futuro enquanto se produz no presente, através da 

busca de inovações que possibilitem a prática de negócios sustentáveis (VASCONCELOS, 
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SILVA JUNIOR e SILVA, 2013). Para Senge et al. (2009), os programas de educação e 

formação gerencial possuem relevância fundamental para gerar as transformações necessárias 

no modelo mental das lideranças, cujas características são por muitas vezes predeterminadas e 

fragmentadas. 

 

2.2.2.3 A Educação Corporativa para a Sustentabilidade 

 

Em relação à sustentabilidade, as empresas também tem a intenção de promovê-la 

através de ações educativas, capazes de se materializar em competências (BRUNSTEIN, 

SCARTEZINE e RODRIGUES, 2012). Porém, apesar dos esforços para a viabilização de 

projetos de uma educação voltada para a sustentabilidade, com disponibilização de um 

ambiente de aprendizagem experiencial, colaborativo, coletivo e interdisciplinar, e a promoção 

da educação de pessoas reflexivas, conscientes, autônomas, com visão ampliada e responsável 

por suas ações, ainda são encontradas situações paradoxais ao atender às demandas de um 

mundo corporativo, que ainda insiste em práticas gerenciais que já não são mais suficientes 

para o modelo de negócios em ambientes sustentáveis, uma vez que o universo corporativo 

ainda vivencia a lógica econômica e utilitarista de curto prazo, que se contrapõe à lógica 

sustentável e de longo prazo (VASCONCELOS, SILVA JÚNIOR e SILVA, 2013). 

O processo de educação não deve ficar limitado à abordagem objetiva de questões na 

sua perspectiva mais lógica e formal, indo além da apresentação do conteúdo e promovendo a 

possibilidade de se desenvolver um olhar crítico sobre os temas, incitando o pensamento, 

possibilitando reflexão e assumindo o desafio de buscar respostas (Brunstein, Scartezini e 

Rodrigues, 2012). Para as autoras, os gestores deverão ser sensibilizados e capacitados para 

encarar temas como diversidade, inclusão social, responsabilidade empresarial e meio 

ambiente, abrangendo os seus dilemas, suas ambiguidades e seus paradoxos, através de ações 

educativas, capazes de se consumar em competências. Seus pensamentos devem considerar a 

sustentabilidade além das fronteiras das organizações, contemplando também parceiros, 

familiares e a comunidade no entorno. O modelo de educação para a sustentabilidade deve 

passar a ocupar um papel estratégico na organização, desenvolvendo uma visão mais ampla a 

respeito dos processos da empresa, dos clientes e dos fornecedores. 

Para Silva (2015), considera-se sustentável o estilo de desenvolvimento requerido para 

que os territórios onde as organizações estão inseridas se transformem qualitativamente e para 

o qual os propósitos da educação corporativa devem ser direcionados. Para a autora, a 



69 
 

sustentabilidade resulta de um processo de educação na qual se redireciona a função do homem 

no relacionamento com a natureza, com a sociedade e com a economia, abarcando não apenas 

aspectos cognitivos, mas também comportamentais e afetivos. 

Diante do contexto exposto, a educação e a aprendizagem se configuram como 

elementos fundamentais para a condução das pessoas na mudança das suas percepções e das 

suas visões relativas à relevância da educação e da aprendizagem para a sustentabilidade. Silva 

(2015) destaca que as organizações estão investindo correntemente na educação corporativa 

como estratégia para impulsionar a educação, identificada como elemento de conexão ente 

educação, modernização, tecnologia e sustentabilidade, por meio de processos voltados para a 

formação de pessoas conscientes e responsáveis, ou seja, cidadãos que busquem a 

sustentabilidade humana por meio da possibilidade de ampliação de horizontes para todos os 

envolvidos, sem descuidar da prosperidade das gerações futuras. 

Os colaboradores necessitam não apenas conhecer a realidade da organização e 

participar de treinamentos voltados para suas atividades diárias, como também precisam ser 

capacitados de forma que desenvolvam uma visão sistêmica, saibam interpretar o mercado e o 

contexto do qual a organização é parte. Boff (2013) destaca que a sustentabilidade não surge de 

forma mecânica, visto que é fruto de um processo de educação, em que a gama de relações entre 

o ser humano e a sociedade, a economia, o meio ambiente, a cultura, o território e consigo 

mesmo é definida ou redefinida. Para Silva (2015), é necessário que a dinâmica da 

aprendizagem seja permanente e compartilhada, e a universidade corporativa deve servir de 

espaço para que isto realmente se realize. Dessa forma, a criação de conhecimento deve 

produzir inter-relações entre as dimensões da sustentabilidade, abrangendo o entendimento 

sobre os fatores decisivos para o processo, o papel dos vários atores envolvidos e as formas de 

organização social que conduzem a uma elevação do poder de ações alternativas para uma nova 

tendência de desenvolvimento. 

Segundo Brunstein, Scartezini e Rodrigues (2012), educar transpõe a discussão 

objetiva a respeito de um tema em sua interpretação lógica e formal, e demanda a criação de 

oportunidades para que se desenvolva um olhar crítico a respeito de um tema, estimulando o 

pensamento, promovendo reflexão e abraçando os desafios de buscar respostas, instigando que 

as pessoas pensem sustentabilidade além das fronteiras da organização, considerando 

igualmente parceiros, familiares e a comunidade no entorno. Dentro dessa perspectiva, um dos 

grandes desafios para as organizações se reflete na capacidade de estimular ações mais 

profundas e substanciais, pois a educação para a sustentabilidade denota o desenvolvimento de 

uma visão mais ampla a respeito dos processos da organização, dos clientes, dos fornecedores 
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e de outros stakeholders, fomentando uma nova forma de pensar fora da zona de conforto, 

através da capacitação para o enfrentamento de questões como diversidade, inclusão social, 

responsabilidade empresarial e meio ambiente com todos os seus dilemas, ambiguidades e 

paradoxos (BRUNSTEIN, SCARTEZINI e RODRIGUES, 2012). 

Para Jacob e Simão Filho (2010), as organizações que investem em educação 

corporativa se envolvem estrategicamente com a responsabilidade social. Os autores destacam 

que a educação corporativa vai além do treinamento e da integração dos empregados em um 

único momento, necessitando ser constante para que realmente possam se desenvolver e 

auxiliar a organização a crescer de forma semelhante. Diversos temas podem ser abordados na 

educação corporativa para a sustentabilidade, como programas de educação em saúde, 

preservação ambiental, orientação para o combate ao desperdício e uso eficiente de energia 

elétrica e água, desenvolvimento local, gestão e desenvolvimento de pessoas, estratégias de 

relação de trabalho e biodiversidade. (JACOB e SIMÃO FILHO, 2010). 

Silva (2015) complementa que um dos caminhos mais significativos para a construção 

da sustentabilidade é a educação e que as organizações que investem em educação corporativa 

tem em mãos uma ferramenta robusta capaz de promover a integração entre educação, 

aprendizagem e sustentabilidade, construindo um novo roteiro para novos conhecimentos, 

qualificações e habilidades em busca do verdadeiro desenvolvimento do capital humano, por 

meio da elaboração e da produção de eventos de aprendizagem. Para a autora, o surgimento dos 

sistemas de educação corporativa representa uma resposta à necessidade contínua de se 

impulsionar a qualificação e a aprendizagem nas organizacionais, no intuito de capacitar os 

colaboradores com as competências organizacionais estabelecidas como estratégicas. A 

universidade corporativa é apontada, então, como ferramenta estratégica no processo de 

qualificação e preparação dos empregados de uma organização, com o objetivo de assegurar a 

sua sustentabilidade através da opção por estratégias de desenvolvimento, com a 

responsabilidade de apoiar suas atividades em valores éticos, humanistas e democráticos 

aliados a uma visão de bem-estar e qualidade de vida (SILVA, 2015). 

A educação corporativa tem, como um dos seus grandes desafios, atuar de forma 

integrada com as demais áreas da organização e ser reconhecida como agente fomentador da 

sustentabilidade na empresa. Conforme destaca Eboli (2004), a educação corporativa nas 

organizações vem apresentando práticas educativas sustentáveis, através de projetos 

pedagógicos com foco no desenvolvimento da criticidade dos seus empregados, alteração de 

comportamentos e atitudes, produzindo um pensamento complexo, aberto às indeterminações, 

às mudanças, à diversidade, à possibilidade de construção e reconstrução, através de um 
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processo contínuo de aprendizagem. As organizações necessitam, então, gerar não apenas bens 

e serviços, mas criar soluções que gerem soluções integradas para toda sua cadeia de valor, e 

não somente para seus clientes e consumidores. 

Eboli (2004) destaca também como as contínuas e intensas mudanças sofridas pelas 

organizações, aliadas às necessidades de respostas rápidas e eficientes, fundamentais para a sua 

sobrevivência, provocam um enorme impacto no perfil dos empregados de todos os níveis 

hierárquicos que desejam formar, cujo comportamento deve estar focado no 

autodesenvolvimento e na aprendizagem contínua. As organizações, no intuito de formar o 

perfil pretendido, vêm estruturando sistemas educacionais que favorecem o desenvolvimento 

de habilidades, atitudes e posturas, indo além da aquisição de conhecimento técnico e 

instrumental. O compromisso das organizações com a educação e com o desenvolvimento de 

seus empregados representa um novo direcionamento na criação de vantagem competitiva 

sustentável. 

Para Brunstein, Scartezini e Rodrigues (2012), a educação para a sustentabilidade 

sustenta a estratégia de desenvolver uma visão mais ampla a respeito dos variados processos da 

organização, gerando a necessidade de produção de ações mais profundas e substanciais. As 

autoras alertam que a educação demanda que sejam geradas condições para que o indivíduo 

desenvolva uma olhar crítico sobre o tema, levando-o à reflexão e impulsionando-a a refletir 

sobre a sustentabilidade além das fronteiras da organização. Eboli (2004) ratifica o exposto 

pelas autoras, acrescentando que as organizações tem empregado a educação corporativa para 

a elaboração de ações educacionais que produzam soluções integradas sustentáveis que 

provoquem mudanças nos comportamentos e nas atitudes, assim como de um pensamento 

aberto às mudanças, à diversidade e à oportunidade de construção e reconstrução. 

Em sua busca por novas capacidades, e inquietas devido às contínuas mudanças, as 

organizações contemporâneas vem assumindo como princípios a valorização da aprendizagem 

individual e da aprendizagem organizacional na busca pela sustentabilidade, levando a 

educação corporativa a emergir como ferramenta fundamental para novas aprendizagens 

(SILVA, 2015). Complementarmente a esse pensamento, Jacob e Simão Filho (2010) destacam 

que as questões relacionadas à sustentabilidade são variadas e devem dialogar sobre assuntos 

como o cotidiano das pessoas e das organizações, estratégias de relação de trabalho, 

biodiversidade, gestão e desenvolvimento de pessoas, preservação ambiental, preservação e 

saúde. Loures (2008a) alerta para a relevância de se fomentar um diálogo que contemple as 

missões das organizações, da academia e da sociedade em prol da sustentabilidade da vida 

humana no planeta, assim como o incentivo à reflexão e à discussão de questões favoráveis ao 
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afloramento de uma nova perspectiva administrativa e de uma nova prática educacional, com 

capacidade para implantar técnicas revolucionárias para soluções sistemáticas da 

sustentabilidade. 

No desafio de elaborar e implementar programas de atividades apropriados para a 

integração do conhecimento, as universidades corporativas utilizam, como parâmetro central, 

ocorrências do cotidiano laboral dos empregados, estimulando a criação de aprendizagem. Para 

D’Angelo e Brunstein (2013), devem ser estimuladas discussões relacionadas à criação de 

processos e de espaços sociais que facilitem interações que fortaleçam as relações entre 

aprendizagem e processos colaborativos e participativos para a sustentabilidade. Nesse 

contexto, Eboli (2004) considera a universidade corporativa como uma ferramenta fundamental 

para a sustentabilidade, já que representa um processo de desenvolvimento das pessoas nas 

organizações, pautado na gestão de competências e cuja missão está ligada à formação e ao 

desenvolvimento de talentos na gestão de negócios, incentivando a gestão do conhecimento 

organizacional por meio de um processo contínuo e ativo de aprendizagem. 

A universidade corporativa, então, deve ser reconhecida como um poderoso 

instrumento de alinhamento e desenvolvimento entre os empregados e as estratégias 

organizacionais, na busca por vantagens competitivas sustentáveis, representadas pelo 

comprometimento das empresas com a educação e o desenvolvimento das pessoas. Meister 

(1999) define a universidade corporativa como guarda-chuva estratégico para o 

desenvolvimento e para a capacitação de funcionários, clientes, fornecedores e da comunidade, 

visando o atingimento das estratégias empresariais da organização, cujo cerne está voltado para 

a promoção de novas oportunidades, para o ingresso em modernos mercados globais, para o 

estabelecimento de relações com clientes e para a inserção da organização num nível cujo 

objetivo permanente seja a sustentabilidade. Para a autora, a educação corporativa constitui 

mais do que um processo, devendo ser um trabalho de transformação permanente. 

Consequentemente, para que a sustentabilidade seja atingida, é essencial que todos os atores 

participantes enxerguem valor não somente no resultado, mas também no processo. Eboli 

(2004) reitera a idealização de guarda-chuva estratégico de Meister (1999) ressaltando a 

cobertura da universidade corporativa a todo tipo de educação, de forma abrangente aos 

empregados e à cadeia de valor. Definição similar é utilizada por Brandão (2006), ao descrever 

a universidade corporativa como um guarda-chuva de amplas e variadas dimensões em prol da 

competitividade, abarcando aprendizagem, cultura, treinamento, desenvolvimento, 

responsabilidade social e educação formal, o que corrobora a necessidade de as empresas 
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imprimirem clareza e sensatez em relação aos objetivos, concepções, valores e práticas com as 

quais pretendem operar na sua concepção de desenvolvimento profissional. 

Para Gadotti (2008), o entendimento a respeito da indispensabilidade de uma educação 

voltada para uma vida sustentável tem impelido muitas organizações na busca pelo caminho da 

educação e da aprendizagem para seus empregados, parceiros, clientes e sociedade. Maia e 

Pires (2011) alertam sobre a importância da consciência ecológica como elemento essencial 

para as decisões e as ações humanas, e afirmam que para que esse nível de consciência seja 

alcançada, a educação para a sustentabilidade é imprescindível. 

A educação corporativa não deve investir esforços apenas na capacitação dos 

empregados sem função, sendo necessário também que dedique atenção na formação de líderes 

preparados para encarar a complexidade e construir um planeta sustentável, evitando que as 

organizações com foco para as questões relacionadas a lucro e custo não permitam que esses 

fatores sejam priorizados em detrimentos dos fatores humanos. As organizações necessitam que 

seus líderes sejam capazes de disseminar valores culturais e pessoais que fortaleçam a conduta 

ética, a moral e a atenção nos relacionamentos sociais por parte dos seus liderados. Para Loures 

(2008b), para enfrentar os desafios trazidos pelo reposicionamento do mundo empresarial, a 

complexidade e o dinamismo mercadológico, os gestores devem apresentar posturas e métodos 

variados, tais como visão sistêmica, habilidades de liderança e inovação, além de sensibilidade 

social e política. 

No atual cenário, onde a lógica sustentável e de longo prazo gradativamente ganha 

espaço em relação à lógica econômica e utilitarista de curto prazo, Vasconcelos, Silva Junior e 

Silva (2013) reforçam a necessidade de se refletir a respeito da capacitação gerencial, que já 

não se mostra suficiente para o modelo de negócios em ambientes sustentáveis. Para os autores, 

a educação gerencial em ambientes de negócios sustentáveis demanda que o modelo 

educacional seja repensado, assim como a relação entre o homem, a organização e o mundo, o 

paradigma econômico e a maneira como se produz e se gera valor para o presente e para as 

gerações futuras, no intuito de fomentar a educação de pessoas reflexivas, racionais, 

independentes, possuidoras de visões mais amplas e responsáveis pelas suas ações. O papel 

gerencial deve sofrer transformações que o levem a ultrapassar as atividades tipicamente 

administrativas, tais como planejamento, organização, liderança e controle, abrangendo o 

domínio da influência, da adaptação, da imprevisibilidade, da reflexão além das barreiras 

mentais e do convívio com contradições. 

Ainda assim, Brunstein, Scartezini e Rodrigues (2012) alertam que a educação para a 

sustentabilidade se torna um ponto de tensão e impõe um desafio às organizações visto que se 
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contrapõe a lógica do modelo capitalista de produção e consumo. Complementarmente, 

Springett (2005) sugere que a essência da educação para a sustentabilidade não seja o “quê” e 

sim o “como” estabelecer estratégias de gestão socioeconômica e ambiental, levando à 

compreensão de que a sustentabilidade não representa apenas um discurso relacionado à 

ecologia e economia, e sim uma discussão ideológica e política, demandando investigação 

crítica e contemplando as forças econômicas, políticas, sociais, culturais, tecnológicas e 

ambientais que a influenciam, no intuito de criar uma ruptura com o modelo clássico e 

ideologicamente dominante como as transações são realizadas. 

 

2.2.3 A Cultura e a Sustentabilidade 

 

Neste tópico, será apresentada uma visão geral sobre cultura organizacional, suas 

diversas definições e formas de manifestação, e o desenvolvimento de uma cultura de 

sustentabilidade com base nas práticas da educação corporativa. 

Conforme destacado por Lemon e Sahota (2004), para se manter competitiva num 

cenário inconstante, as organizações devem se valer de inovação eficaz, produzida através da 

criação, da captura, da colheita, do compartilhamento e da aplicação do conhecimento e da 

experiência. Os autores identificam a cultura organizacional como razão fundamental na 

inovação e a necessidade de se compreender essa ligação como essencial. A inovação não pode 

ser dissociada da cultura, que simplifica ou cerceia a capacidade de agregar valor, e a 

aprendizagem organizacional exerce o papel indispensável no reabastecimento e na atualização 

dos repositórios de conhecimento para garantir respostas eficientes às transformações em seu 

ambiente competitivo. Corroborando com esse discurso, Jasimuddin e Zhang (2014) destacam 

a importância do conhecimento como fonte crítica de vantagem competitiva para as 

organizações inseridas num cenário de economia em crescimento fundamentada no 

conhecimento, e salientam o impacto de estratégias adequadas de gestão do conhecimento no 

ajuste da cultura organizacional e na maximização do lucro, levando a disseminação do 

conhecimento na organização e dificultando a imitação da concorrência. De forma 

complementar, Hock, Clauss e Schulz (2015) destacam a influência da cultura organizacional 

sobre a capacidade de inovação do modelo de negócio e esclarece que os valores culturais 

orientados para a modernidade incentivam a inovação, surtindo efeito positivo sobre a 

promoção da inovação nos modelos de negócios. Em contrapartida, os valores culturais 
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orientados para a eficácia não impossibilitam nem favorecem capacidades que criem a inovação 

de modelos de negócios. 

Para que a sustentabilidade corporativa seja de fato alcançada, Linnenluecke e 

Griffiths (2010) alertam para a necessidade de profundas transformações nos valores dos 

colaboradores. Segundo Rai (2011), para a conquista da vantagem competitiva, as organizações 

devem fomentar culturas nas quais os integrantes sejam incentivados ao compartilhamento de 

conhecimento. Complementarmente, Alavi, Kayworth e Leidner (2005) consideram a cultura 

organizacional como o caminho mais indicado para a gestão do conhecimento efetivo e do 

aprendizado organizacional, visto que a cultura organizacional estabelece os valores, as crenças 

e os processos de trabalho capazes de incentivar ou dificultar a criação e o compartilhamento 

do conhecimento. 

Os gestores organizacionais acreditam que, no cenário atual, onde a economia é guiada 

pela informação, a cultura de uma organização tem a capacidade de incentivar os trabalhadores 

para a criação de valor organizacional (Lee, Raschke e St Louis, 2016). 

2.2.3.1 Cultura Organizacional 

 

As organizações possuem suas próprias identidades, moldadas a partir da sua cultura 

organizacional que reflete os modelos convencionados pelos seus integrantes. A partir desses 

modelos, as organizações desenvolvem formas singulares de atuar, visto que suas competências 

são ímpares e as diferenciam em relação às organizações concorrentes. Quando a cultura 

organizacional é corretamente estabelecida, os membros das organizações são capazes de 

entender qual o seu papel dentro do sistema. Seixas (2017) descreve a cultura organizacional 

como um suporte imaterial para a estratégia com capacidade de influenciar significativamente 

o desempenho organizacional. Para a autora, para que a cultura organizacional se fortaleça, é 

necessário que haja consonância entre os interesses individuais e os da empresa. 

A cultura representa um processo histórico que deve ser seriamente considerado, 

conforme destaca Schein (1986), sendo interpretada de diversas formas, de acordo com a área 

de conhecimento. Linnenluecke e Griffiths (2010) alertam que o conceito de cultura foi 

compreendido de diversas formas, sendo identificada uma falta de consenso quanto à definição 

comum da expressão. A sociologia reconhece a cultura como um conjunto de entendimentos, 

conhecimentos, práticas e artefatos de modelos e comportamento próprios de uma sociedade. 

A antropologia compreende a cultura como uma etapa de evolução cultural de uma sociedade 

ou época, identificada através das obras, das construções, das acomodações e dos objetivos 
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criados pela humanidade desse período. As organizações, por sua vez, também estão envoltas 

em um conjunto de entendimentos e modelos de comportamento e são reconhecidas pelo 

complexo de obras concebidas pelos seus colaboradores, sendo dotadas assim de suas próprias 

culturas. 

Alavi, Kayworth e Leidner (2005) apontam que uma série de autores interpretam as 

questões culturais dentro dos limites das ideologias, dos complexos de crenças, das suposições 

básicas, dos conjuntos de valores estruturais, das percepções relevantes e da vontade coletiva, 

enquanto outros propõem que a cultura engloba artefatos culturais mais explícitos e 

observáveis, tais como normas e práticas, símbolos, língua, ideologia, rituais, mitos e 

cerimônias. Ao mesmo tempo em que essa variedade possibilita que os pesquisadores 

organizacionais descrevam os comportamentos dos grupos sociais de uma quantidade infinita 

de maneiras, essa abundância de definições da cultura provoca confusão e discordância nas 

pesquisas relacionadas à cultura organizacional. 

Para Schein (1986), a cultura pode ser definida como um fenômeno profundo, que se 

revela através de diversos comportamentos que representam um modelo de pressupostos 

básicos criados, descobertos ou desenvolvidos por um grupo no intuito de enfrentar suas 

dificuldades de adaptação externa e integração interna. Ao apresentarem resultados 

suficientemente satisfatórios, passam a ser considerados e a ser transmitidos para os novos 

membros como forma correta de perceber, pensar e sentir em relação às adversidades. Para o 

autor, a cultura representa um modelo de suposições automáticas, preservadas de forma 

inconscientes e tidas como garantidas, não devendo ser confundida com clima organizacional, 

estilo de gestão, rituais, símbolos ou frequência de comportamento que identificam a 

organização. Para Wang, Su e Yang (2011), no entanto, a cultura organizacional está vinculada 

ao clima de cada empresa, que, de forma informal e tácita, estabelece a maneira como o 

conhecimento é produzido e utilizado na empresa, impactando consideravelmente a capacidade 

de criação de conhecimento. 

A cultura é vista por Capra (2005) como um sistema de valores integrados, crenças e 

regras de conduta, adquirido mediante o convívio social, e que determina e delimita quais são 

os comportamentos aceitos por uma sociedade onde a cultura possui uma dinâmica complexa. 

A importância da cultura organizacional na criação de vantagem competitiva para as 

organizações dinâmicas é destacada por Khan e Afzal (2011), que ressaltam seu papel na 

garantia de um desempenho organizacional maior. Os autores consideram a cultura 

organizacional como elemento fundamental para o sucesso organizacional, visto que os valores 

organizacionais centrais realçam tópicos singulares como excelência de desempenho, inovação, 
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responsabilidade social, envolvimento dos trabalhadores e qualidade de vida no trabalho. De 

forma complementar, Lemon e Sahota (2004) classificam a cultura organizacional como um 

complexo para o acúmulo de conhecimento com processos de armazenamento e processamento 

de informações, possuindo o conhecimento papel fundamental no cenário econômico vigente. 

Howard-Grenville (2006) conclui que a forma como os integrantes de uma organização tomam 

suas decisões relativas às questões e às estratégias empregadas na sua resolução de tais questões 

são inspirados pela cultura organizacional. 

Conforme definido por Schein (1986), a cultura é moralmente imparcial e cada 

sociedade ou grupo expressa percepções diferentes sobre o que é certo e moral, o que também 

se verifica nas organizações. E a compreensão sobre a complexidade da cultura é essencial para 

entender o que provoca mudanças ou não nas organizações. Alavi, Kayworth e Leidner (2005) 

complementam, defendendo que ainda que haja uma cultura organizacional dominante, podem 

ser identificadas inúmeras outras culturas locais dentro das organizações, que atuam como 

guarda-chuvas para coleções de subculturas, nas quais os valores não são produzidos apenas 

pelos líderes. 

Ao explorar as questões referentes à cultura organizacional, Schein (1986) ressalta 

suas principais características, a necessidade de reconhecimento da sua relevância no contexto 

organizacional e os principais equívocos relacionados à cultura que devem ser evitados, 

segundo sua interpretação. 

A consolidação da cultura organizacional requer que a empresa estabeleça certos 

princípios que sustentam o seu desenvolvimento: 

- Valores – elementos essenciais da cultura organizacional que devem ser transmitidos 

pelos líderes aos seus colaboradores e apontam de forma clara o caminho que todos na empresa 

devem trilhar, assim como as metas e os objetivos que devem ser atingidos; 

- Crenças e rituais – assim como os valores, são diferentes em cada empresa e devem 

ser respeitados; 

- Missão – estabelece o ponto que a empresa pretende alcançar, revelando sua razão 

de existir. Necessita de revisão constante para que o alinhamento estratégico acompanhe as 

variações do cenário onde a empresa está estabelecida; 

- Visão – indica claramente o ponto ocupado pela organização e qual ponto pretende 

conquistar no mercado; 

- Normas – constituem o agrupamento de regras determinadas pela organização e que 

devem ser adotadas pelos seus colaboradores. Precisam ser claras e objetivas de forma que 

direcionem e moldem o comportamento estabelecido pela organização. 



78 
 

Ao se decidir por uma transformação cultural, seu desenvolvimento deve ser contínuo, 

conforme destacam Fleury e Fisher (1996). Para as autoras, é necessário que sejam 

considerados o contexto, o processo e o conteúdo da mudança. Para que a mudança na cultura 

organizacional seja satisfatória, é necessário que seja realizada uma verificação de suas 

premissas, inspiradas nas crenças dos fundadores e, em alguns casos, dos líderes, o que lhe dá 

robustez. 

O processo de disseminação cultural deve estar atento não apenas para a maneira 

através da qual os sinais da cultura organizacional são concebidos e manifestados eficazmente, 

devendo também considerar a maneira como são identificados e absorvidos (PRESTON, 1993). 

Schein (2009) defende que os líderes definem a cultura à medida que estabelecem grupos e 

organizações. Em contrapartida, a cultura estabelecida estipula os critérios para a liderança, 

definindo dessa forma quem poderá ou não ser líder. 

2.2.3.2 A Cultura da Sustentabilidade 

 

No decorrer dos últimos tempos, particularmente depois da era da digitalização, a visão 

das pessoas quanto às empresas vem se transformando e condutas sustentáveis são ensejadas 

com maior veemência. O cenário cada vez mais competitivo provoca impactos sobre a cultura 

e requer precaução em relação a temas agora preocupantes, como, por exemplo, a imagem 

organizacional. Os líderes passam também a exercer papel fundamental nesse contexto no qual 

princípios como solidariedade, colaboração e igualdade se robustecem progressivamente e se 

torna imprescindível que a cultura organizacional retrate a realidade. Para as organizações que 

desejam sobreviver, é necessário que estejam cientes desses fatos.  

O comprometimento das empresas com os propósitos da sustentabilidade requer um 

processo de alinhamento e conscientização da sua força de trabalho, além de emprego de capital 

e interferências na forma de gestão, envolvendo a escolha de modelos que provoquem 

mudanças no direcionamento da cultura. Ainda que o processo de mudança cultural seja 

trabalhoso e demorado, a negação da sua necessidade pode trazer prejuízos mais significativos 

à organização. Para Yu e Choi (2016), para que os desafios ambientais e sociais sejam 

enfrentados de forma plena, transformações culturais consideráveis devem ocorrer através da 

promoção de uma cultura organizacional voltada para a responsabilidade social empresarial. Os 

autores destacam a maior integração verificada na última década entre a responsabilidade social 

empresarial e os negócios e afirmam que o reconhecimento do papel fundamental da cultura 

organizacional sobre as transformações na responsabilidade social empresarial por parte das 
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lideranças empresariais cresce na proporção do quanto as empresas trabalham através das 

mudanças na responsabilidade social empresarial. 

A popularização do conceito de cultura organizacional na literatura de 

responsabilidade social empresarial é verificada graças ao seu papel no estabelecimento de uma 

ligação entre as questões de recursos humanos e comportamento organizacional para o 

desempenho social corporativo (Yu e Choi, 2016). Para os autores, a responsabilidade social 

deve ser reconhecida como parte da cultura organizacional e como um valor, e o seu 

desenvolvimento representa uma transformação nos valores que moldam os comportamentos e 

modificam os posicionamentos pessoais orientados pelos interesses pessoais e coletivos. Yu e 

Choi (2016) descrevem a cultura orientada para a responsabilidade social empresarial como 

consenso entre todos os integrantes da organização a respeito de uma mescla de suposições, 

valores e crenças coletivos relacionados à responsabilidade social empresarial, e alertam que a 

cultura organizacional é apontada como o principal motivo para o insucesso dos programas de 

mudança organizacional, como responsabilidade social empresarial e práticas ambientais. 

O caminho para que a organização esteja preparada para o gerenciamento efetivo do 

conhecimento está ligado à adaptação dos seus fatores culturais (Alavi, Kayworth e Leidner, 

2005). Por conseguinte, a mudança em sentido da sustentabilidade apresenta alta dependência 

em relação à transformação da cultura da sustentabilidade, necessitando que as práticas 

organizacionais ultrapassem as soluções técnicas e envolvam novos valores, crenças e 

comportamentos ambientalmente responsáveis (Harris e Crane, 2002). Entre os motivos 

econômicos e ambientais que justificam o estabelecimento de uma cultura voltada para a 

sustentabilidade, os autores destacam que: a associação de interesses ambientais na cultura da 

organização pode promover capacidades ambientais difíceis de serem copiadas pela 

concorrência; e a ausência de responsabilização frente à ascensão das exigências ecológicas 

pode orientar a resultados de performance não desejados. 

Freitas (2005) afirma que a crise pode representar um caminho para a construção de 

novas formas de aprendizagem de uma ética diferente nas relações sociais, em que o ser humano 

e sua subjetividade poderão ser revalorizados. Nesse contexto, a educação corporativa assume 

um importante papel na disseminação da cultura da sustentabilidade, principalmente no que 

tange os assuntos direcionadores do planejamento estratégico. No cenário em que estão 

inseridas, as organizações necessitam direcionar sua atenção para a sustentabilidade e para a 

forma como os seus processos produtivos impactam o ambiente e a sociedade, disseminando 

comportamentos e valores que devem permear suas ações e seu processo educacional. 

Conforme destacado por Loures (2009), o momento de transformação cultural requer uma 



80 
 

necessidade estrutural de planejamento do futuro para a mitigação do gerenciamento de crises, 

visto que estas são caras e traumáticas, e os sistemas socioambientais já se encontram 

intensamente impactados. 

A cultura exerce importante influência sobre a sobrevivência das organizações, da 

própria sociedade e demais públicos de relacionamento, assumindo o papel de elemento 

aglutinador por permitir que a realização de atividades se relacione à adaptação externa por 

meio da tecnologia ou diante das ações de movimento interno e externo, conforme destaca 

Fleury e Fisher (1996). As autoras destacam ainda que o mesmo acontece com as demais 

condições de atuação junto ao meio ambiente e as partes interessadas envolvidas, assim como 

o público interno de uma forma geral, permitindo um maior poder de articulação. 

Para Curvello (2012), o entendimento do conceito de cultura pode ser compreendido 

a partir de duas linhas teóricas básicas: 1ª) como um sistema de ideias no qual o que é social e 

cultural é distinto, apesar de possuir interdependência; 2ª) como um sistema sociocultural, no 

qual a vertente cultural tem uma relação de pertencimento a um sistema social, estendendo-se 

em comportamentos e produtos destes comportamentos. 

Conforme destacado por Alledi Filho (2002), a busca pela melhoria nos serviços, 

produtos e processo de produção e gestão conduzem ao aprendizado, que deve ser internalizado 

na cultura organizacional através de avaliações, melhorias ou inovações. Dessa forma, a 

organização pode ser conduzida a um patamar de excelência, pela evolução dos resultados 

atingidos. 

Segundo Cesar (2008), a cultura empresarial deve passar por um processo de 

renovação que implica na incorporação de um novo tipo de abordagem da questão social, que 

passa a ser encampada pelo empresariado e deslocada para o âmbito da racionalidade 

empresarial, pautada nos princípios gerenciais da eficiência e da eficácia. A autora destaca que 

a análise dessa nova abordagem incide sobre a formação do ethos da “empresa-cidadã” que, ao 

traduzir o espírito social do empresariado, é capaz de promover e difundir práticas e valores 

compatíveis com seu projeto de sociedade. 

Nos momentos de transformação cultural, a liderança assume função crítica e necessita 

ter força para auxiliar o grupo a lidar com as transformações e a não sofrer com a ansiedade, 

conforme destacado por Schein (1986). Para o autor, além de desenvolver e articular novas 

visões, os líderes também estabelecem confiança, auxiliando os membros do grupo a 

sobreviverem às inquietações que acompanham as transições. Devem fomentar a mudança 

cultural caso verifiquem que continuar no mesmo curso ameaça a sobrevivência da organização, 

valendo-se do seu poder e da sua visão para provocar inquietação e desencadear um novo 
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processo de aprendizagem, assumindo a responsabilidade tanto pelo processo quanto pelos 

resultados. Seixas (2017) destaca o papel do líder formal na representação da cultura da empresa 

e, consequentemente, na constituição de um ambiente favorável ao aprendizado da cultura 

almejada pela organização. De forma complementar, Silva (2017) destaca a necessidade de 

formação de líderes para atuarem como agentes de transformação, com foco no bem estar 

coletivo, capazes de desempenhar o papel de catalisadores de resultados, negociadores, 

educadores, cultivadores de valores, se destacando através de decisões e ações transparentes. 

Para que a cultura da sustentabilidade prospere orientada por valores éticos, 

humanistas e democráticos e uma visão de bem-estar e qualidade, necessita ser fundamentada 

na educação, que também deve englobar a educação para a cidadania, o respeito e a valorização 

da diversidade social e cultural, assim como a integração respeitosa com o meio ambiente, 

conforme destacado por Silva (2015). Para a autora, a utilização sustentável dos recursos 

naturais deve alicerçar essa nova cultura, cujo objetivo deve estar voltado para a atenuação da 

dívida ecológica real e o entendimento sobre os progressivos desafios oriundos do atual cenário 

social, cujas competências devem ser direcionadas para a satisfação não apenas da geração 

atual, mas também da geração futura. 

Para que os empregados realmente se sintam comprometidos, é imprescindível que 

haja reconhecimento e nivelamento entre os valores organizacionais e os valores individuais, e 

que cada um realmente compreenda a importância do seu trabalho na busca por um propósito 

mais abrangente. A importância da conscientização da cidadania corporativa é destacada por 

Meister (1999), que ressalta que a educação corporativa tem entre as seus traços mais relevantes 

a capacitação formal de empregados de todos os níveis nos valores, nas crenças e na cultura da 

organização. Khan e Afzal (2011) destacam que a educação gera impactos diretos sobre a 

cultura, elevando as habilidades e o conhecimento dos funcionários das organizações, sendo a 

cultura organizacional um dos aspectos mais relevantes a ser observado pelas organizações 

dinâmicas no intuito de criar alguma vantagem competitiva para a preservação do desempenho 

organizacional elevado. 

Em relação ao exposto, Linnenluecke e Griffiths (2010) resumem que, embora não 

haja clareza a respeito do que a sustentabilidade corporativa representa e de qual o melhor 

caminho para alcançá-la, o segredo para a aplicação de princípios de sustentabilidade 

corporativa conduz pela aplicação de uma cultura organizacional guiada para a sustentabilidade. 

Alertam ainda que, para a construção de organizações e indústrias sustentáveis, necessita-se 

mais do que a instauração ou mudança de políticas, produtos e/ou processos que enfrentem a 

poluição, minimizem o uso de recursos ou aperfeiçoem as relações com as comunidades e as 
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partes interessadas, sendo necessárias mudanças e transformações culturais expressivas. Para 

caminhar em direção à sustentabilidade corporativa, as organizações necessitarão gerar uma 

cultura organizacional guiada para a sustentabilidade. 

 

2.2.4 Contribuições da Revisão de Literatura para os objetivos do estudo 

 

O trabalho proposto busca analisar a integração entre sustentabilidade, educação 

corporativa e cultura organizacional. Sendo assim, os temas discutidos na revisão de literatura 

e empregados na construção dos instrumentos de pesquisa, e que nortearão a análise dos dados, 

se apresentam de forma resumida no Quadro 10.  

 

Conceitos Autores 

Cultura 

organizacional 

Lee, Michael T.; Raschke, Robyn L.; St Louis, Robert; Yu, Yanni; Choi, Yongrok; Hock, 

Marianne; Clauss, Thomas; Schulz, Esther; Moscardini, Ticiana Nunes; Klein, 

Amarolinda; Chang, Christina Ling-hsing; Lin, Tung-Ching; Jasimuddin, Sajjad M.; 

Zhang, Zuopeng (Justin); Song, Ji Hoon; Kolb, Judith A; Khan, Muhammad Aslam; Afzal, 

Hasan; Rai, Rajnish Kumar; Wang, Dong; Su, Zhongfeng; Yang, Dongtao; Linnenluecke, 

Martina K.; Griffiths, Andrew; Howard-Grenville, Jennifer A.; Alavi, Maryam; Kayworth, 

Timothy R.; Leidner, Dorothy E.; Lemon, M; Sahota, PS; Harris, Lloyd C.; Crane, 

Andrew; Preston, Diane; Schein, Edgar H. 

Educação 

corporativa / 

Universidade 

corporativa 

Freire, Patricia de Sá; Dandolini, Gertrudes Aparecida; Souza, João Artur de; Trierweiller, 

Andréa Cristina; Silva, Solange Maria da; Sell, Denilson; Pacheco, Roberto Carlos dos 

Santos; Todesco, José Leomar; Steil, Andrea Valéria; Moscardini, Ticiana Nunes; Klein, 

Amarolinda; Amorim, Wilson Aparecido Costa de; Cruz, Marcus Vinicius Gonçalves da; 

Sarsur, Amyra Moyzes; Fischer, André Luiz; Abbad, Gardênia da Silva; Mourão, Luciana; 

Vieira, Fábio Henrique Antunes; Francisco, Antonio Carlos de; González, Alicia Inciarte; 

Carmona, Ana Julia Bozo de; Sandoval, María Cristina Parra; Albertin, Alberto Luiz; 

Brauer, Marcus; Brunstein, Janette; Scartezini, Vivian Neri; Rodrigues, Andrea Leite; 

Khan, Muhammad Aslam; Afzal, Hasan; Cruz, Daniele; Pilati, Ronaldo; Porto, Juliana 

Barreiros; Silvino, Alexandre Magno Dias; Ramos, Giovane Saionara; Santos, Aparecida 

de Fátima Tiradentes dos; Silva, Marco Wandercil da; Balzan, Newton César; Ghedine, 

Tatiana; Testa, Maurício Gregianin; Freitas, Henrique Mello Rodrigues de; Brandão, 

Giselle Reis; Salm, José Francisco; Heidemann, Francisco G.; Menegasso, Maria Ester 

Educação a 

distância 

Ghedine, Tatiana; Testa, Maurício Gregianin; Freitas, Henrique Mello Rodrigues de 

Educação 

gerencial 

Vasconcelos, Katia Cyrlene de Araujo; Silva Junior, Annor Da; Silva, Priscilla de Oliveira 

Martins da; Salm, José Francisco; Heidemann, Francisco G.; Menegasso, Maria Ester; 

Preston, Diane 

Educação para a 

sustentabilidade 

Vasconcelos, Katia Cyrlene de Araujo; Silva Junior, Annor Da; Silva, Priscilla de Oliveira 

Martins da 

Gestão do 

conhecimento 

Freire, Patricia de Sá; Dandolini, Gertrudes Aparecida; Souza, João Artur de; Trierweiller, 

Andréa Cristina; Silva, Solange Maria da; Sell, Denilson; Pacheco, Roberto Carlos dos 

Santos; Todesco, José Leomar; Steil, Andrea Valéria; Chang, Christina Ling-hsing; Lin, 

Tung-Ching; Jasimuddin, Sajjad M.; Zhang, Zuopeng (Justin); Rai, Rajnish Kumar; Alavi, 

Maryam; Kayworth, Timothy R.; Leidner, Dorothy E. 

Gestão por 

competências 

Amorim, Wilson Aparecido Costa de; Cruz, Marcus Vinicius Gonçalves da; Sarsur, Amyra 

Moyzes; Fischer, André Luiz 

Liderança Moscardini, Ticiana Nunes; Klein, Amarolinda 
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Responsabilidade 

Social 

Corporativa 

Bragato, Ivelise Rasera; Siqueira, Elisabete Stradiotto; Graziano, Graziela Oste; Spers, 

Eduardo Eugênio; Serpa, Daniela Abrantes Ferreira; Fourneau, Lucelena Ferreira 

Sustentabilidade  Vasconcelos, Katia Cyrlene de Araujo; Silva Junior, Annor Da; Silva, Priscilla de Oliveira 

Martins da; Brunstein, Janette; Scartezini, Vivian Neri; Rodrigues, Andrea Leite; 

Linnenluecke, Martina K.; Griffiths, Andrew; Vellani, Cassio Luiz; Ribeiro, Maísa de 

Souza; Harris, Lloyd C.; Crane, Andrew 

Quadro 10 – Tópicos centrais da revisão bibliográfica - Contribuição da Literatura  

Fonte: Elaborado pela autora a partir da revisão bibliográfica. 

 

O sucesso da pesquisa está intimamente vinculado ao inter-relacionamento entre as 

questões centrais da revisão de literatura, possibilitando uma melhor aplicação dos processos 

metodológicos empregados na execução da pesquisa. 

Através da análise das bases conceituais apresentadas nesse capítulo, foi possível 

perceber que, ainda que a temática da sustentabilidade venha ganhando destaque nos estudos 

modernos, existe uma lacuna no que tange a implementação de práticas de desenvolvimento 

sustentável nas organizações empresariais. 

Similarmente, foi evidenciada a importância da educação corporativa como 

instrumento impulsionador de transformações na cultura organizacional através da adoção de 

práticas voltadas para a sustentabilidade. Porém, a concepção e a implementação de tais práticas 

necessitam de um olhar mais aprofundado. 

 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1 MÉTODO E ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa foi realizada a partir de um estudo exploratório envolvendo uma 

empresa brasileira de engenharia, no intuito de compreender se suas ações de educação 

corporativa eram favoráveis às transformações consideradas necessárias à cultura 

organizacional para a transição para o desenvolvimento sustentável, além de aprimorar ideias 

sobre a educação corporativa para o desenvolvimento sustentável, que representa um tema 

ainda pouco explorado. 

Como apresentado por Gray (2012), o método de estudo exploratório inicial é 

relevante para verificar, a partir da análise dos dados, se há algum padrão que sugira relação 

com as variáveis que serão estudadas. Segundo o autor, a partir de observações feitas com esse 

processo de construção do raciocínio, é possível construir generalizações, relações e até mesmo 

teorias a serem comprovadas ou refutadas por meio de processos dedutivos, em pesquisas 

posteriores, que utilizem os desenhos experimentais qualitativos, quantitativos ou mistos. 
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O quadro 11 apresenta, de forma resumida, as etapas propostas para essa pesquisa. 

                                                                                                                 (continua) 
 

Etapas Objetivo Amostra 
Objetivo 

específico 

1 – Construção 

do referencial 

teórico 

Entender o papel da educação corporativa 

na transformação de culturas 

organizacionais e, consequentemente, na 

criação de uma economia guiada para o 

desenvolvimento sustentável, através da 

análise de bases conceituais. 

Material relavante em bibliotecas, 

nas instituições de ensino superior 

e na internet através de acesso às 

bases de dados Periódicos CAPES 

(Scielo, Scopus e ISI Web of 

Science). 

 

 

1 

2 - Análise do 

relatório de 

sustentabilidade 

Identificar informações gerais relacionadas 

à atuação da empresa pesquisada em 

sustentabilidade corporativa; 

Identificar ações de educação corporativa 

para o desenvolvimento sustentável. 

Relatório de Sustentabilidade de 

2016 da empresa selecionada 

(publicado em junho de 2017). 

2 

 

 (conclusão) 

3 – Entrevista 

semiestruturada 

com 

empregados 

com função 

gratificada 

Verificar a percepção dos gestores a 

respeito das questões relacionadas à 

universidade corporativa e à 

sustentabilidade. 

06 gerentes atuantes nas seguintes áreas 

da empresa: 

- Estratégia 

- Exploração e Produção 

- Recursos Humanos 

- Refino e Gás Natural 

- SMS 

- Universidade Corporativa 

3 

4 – Questionário 

semiestruturado 

online para 

empregados 

sem função 

gratificada 

Verificar a percepção dos empregados 

sem função gratificada a respeito das 

questões relacionadas à universidade 

corporativa e à sustentabilidade. 

Dos 100 empregados sem função 

gratificada que receberam o 

questionário, 46 responderam. 

3 

Quadro 11 – Etapas da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em um primeiro momento, a construção do referencial teórico sobre educação 

corporativa para o desenvolvimento sustentável foi realizada a partir de profunda pesquisa 

bibliográfica que, conforme destacado por Gil (2011), possibilita ao pesquisador entrar em 

contato com uma quantidade maior de situações sobre o tema analisado do que seria possível 

numa pesquisa realizada diretamente; e de uma pesquisa documental, alusiva à educação 

corporativa e à sustentabilidade. 

Conforme definido por Vergara (2010), a pesquisa bibliográfica é um estudo 

sistematizado elaborado a partir de material publicado em livros, revistas, jornais, redes 

eletrônicas, isto é, material ao qual o público em geral tem acesso. 

Para a referida pesquisa bibliográfica, então, foi verificada a disponibilidade de 

material relavante em bibliotecas, nas instituições de ensino superior e na internet através de 

acesso às bases de dados Periódicos CAPES (Scielo, Scopus e ISI Web of Science), no intuito 

de estabelecer a correspondência entre a educação corporativa e o desenvolvimento sustentável. 

A construção do referencial teórico possui relevância tão significativa quanto a posterior análise 



85 
 

qualitativa dos dados, visto que somente será possível refletir a respeito de mudanças na cultura 

organizacional em prol do desenvolvimento sustentável portando esse amparo teórico. 

A segunda parte da pesquisa consistiu em um estudo de caso para o entendimento 

minucioso do assunto pesquisado. Para Vergara (2010), o estudo de caso é uma forma de 

pesquisa qualitativa que possibilita a investigação mais profunda e detalhada de um 

determinado fenônemo. Gray (2012) destaca a vantagem do método de estudo de caso ser 

utilizado numa ampla variedade de questões, nas quais podem ser incluídas a avaliação de 

programas de treinamento, desempenho organizacional, desenho e implementação de projetos, 

análise de políticas e relações entre diferentes setores de uma organização ou entre 

organizações. Stake (2000) alerta sobre como os estudos de caso se mostram valiosos por 

acrescentarem entendimento, ampliarem a experiência e aumentarem a convicção sobre um 

tema. 

O estudo de caso foi conduzido, então, com o objetivo de responder as questões 

levantadas nos objetivos propostos, partindo da prospecção exploratória de informações 

disponibilizadas em documentos existentes e da realização de entrevistas e aplicação de 

questionários com o público interno da empresa selecionada. Worthen, Sanders e Fitzpatrick 

(2004) recomendam o uso de informações disponibilizadas em documentos existentes já que 

tais informações apresentam características não-reativas por não poderem ser alteradas durante 

o processo de coleta, visto que as respostas podem ser influenciadas quanto obtidas através de 

outros métodos de coleta. Para tal fim, decidiu-se inicialmente pela análise dos dados contidos 

no relatório de sustentabilidade mais recente publicado pela empresa selecionada (pesquisa 

documental). 

De forma complementar, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com gestores 

da empresa selecionada, além do envio de questionários online para seus empregados sem 

função gratificada, no intuito de se captar o sentido que sua universidade corporativa exerce no 

esforço por programas de aprendizadem focados na sustentabilidade e na formação dos seus 

colaboradores como agentes de mudança. 

O resultado da análise do relatório de sustentabilidade e o resultado da análise da 

percepção dos empregados foram confrontados com o referencial teórico considerado, no 

intuito de verificar se as práticas de educação corporativa declaradas pela empresa estão 

alinhadas à percepção dos empregados e à criação de uma economia voltada para o 

desenvolvimento sustentável. 
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É sabido que os resultados obtidos através de estudos de caso não podem ser 

generalizados. Dessa forma, essa pesquisa visou alcançar uma visão geral sobre o assunto 

estudado e identicar possíveis fatores que podem influenciar ou ser influenciados por ele. 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

Para este estudo, foi selecionada uma empresa signatária do Pacto Global, visto que a 

adesão a uma acordo voluntário de tal natureza pode apontar vinculação com a temática 

desenvolvimento sustentável, aumentando a possibilidade de serem identificadas práticas de 

educação corporativas fundamentadas em princípios de sustentabilidade no seu universo 

empresarial. 

A empresa não foi identificada, sendo apresentados apenas os dados relativos ao seu 

setor de atuação, ao número de funcionários e ao lucro líquido no ano de 2016. 

Diante da inviabilidade de se analisar todos os documentos publicados pela empresa e 

de se colher a percepção de todos os empregados com e sem função gratificada, para o estudo 

de caso proposto nessa pesquisa, foi necessária a composição da seguinte amostragem. 

- Etapa de análise do relatório de sustentabilidade da empresa em análise: 

Universo: relatórios de sustentabilidade da empresa. 

Amostra: último relatório de sustentabilidade publicado pela empresa (2016). 

- Etapa de aplicação do questionário online para os empregados sem função 

gratificada: 

Universo: todos os empregados sem função gratificada da empresa em análise. 

Amostra: 100 empregados sem função gratificada da empresa em análise, alcançando-

se 46 respondentes cujos perfis serão descritos posteriormente. 

- Etapa de realização de entrevista com os gerentes da empresa em análise: 

Universo: todos os gerentes da empresa em análise. 

Amostra: 6 gerentes, sendo 1 gerente atuante em cada uma das seguintes áreas da 

empresa em análise: Exploração e Produção; Recursos Humanos; Refino e Gás Natural; 

Responsabilidade Social; e Segurança, Meio Ambiente e Saúde; além de 1 gerente da 

universidade corporativa da empresa em análise. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
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Para um melhor entendimento, esta seção também será dividida em etapas, descritas a 

seguir. 

 

3.3.1 Primeira etapa – análise do relatório de sustentabilidade da empresa em análise. 

 

Com base no referencial teórico, inicialmente será realizada a análise das informações 

disponibilizadas no relatório de sustentabilidade da empresa escolhida, utilizando-se a 

metodologia e o intrumento apresentados por Santa Rita (2013), cujas etapas são descritas 

abaixo. 

Parte 1 – Identificação de informações gerais relacionadas à atuação da empresa 

pesquisada em sustentabilidade corporativa. 

Essa etapa visa verificar se há comprometimento da empresa com o desenvolvimento 

sustentável e pretende identificar: 1) os acordos de adesão voluntária relacionados à 

sustentabilidade dos quais a organização é signatária; 2) a existência no discurso de elementos 

que demonstrem comprometimento com a transição para uma nova economia guiada para o 

desenvolvimento sustentável, conforme explicitado no referencial teórico deste trabalho; 3) os 

principais públicos de interesse (stakeholders) da empresa. Santa Rita (2013) destaca que as 

informações sobre os três quesitos citados acima podem ser obtidas dentre os itens 

contemplados pelas diretrizes GRI. 

Parte 2 – Prospecção das ações de educação corporativa para o desenvolvimento 

sustentável. 

Essa etapa tem como objetivo reconhecer quais são as ações e os conteúdos abarcados 

nas práticas de educação e treinamento para o desenvolvimento sustentável. Primeiramente, foi 

verificado no relatório de sustentabilidade o atendimento aos indicadores de treinamento e 

educação, e foi realizada uma busca livre de conteúdo no documento. Cabe destacar que as 

ações de educação nem sempre são apresentadas em forma de curso no modelo tradicional, 

sendo possível que estejam representadas através de outros modelos de programas com 

propósito educativo, o que justifica a opção pela realização da análise de conteúdo. Conforme 

sugerido por Santa Rita (2013), os nomes dos projetos ligados às ações identificadas não foram 

citados no intuito de preservar a identidade da organização. 

Nessa etapa, buscou-se analisar se as referidas ações, se existentes, visam apenas a 

sensibilização para o tema, o desenvolvimento de competências exclusivamente técnicas ou o 

desenvolvimento de competências societais, apontadas como fundamentais para a transição 
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para o desenvolvimento sustentável, conforme relatado no referência teórico deste trabalho 

(SANTA RITA, 2013).  

O Quadro 12, proposto por Santa Rita (2013) faz uma relação entre os tipos de ações 

e os objetivos descritos acima, no intuito de facilitar a identificação. 

 

 (continua)  

Objetivos e categoria das ações 

identificadas 

Tipo de prática Definição 

1. Sensibilização 

para o tema 

BÁSICO 1.1 Participação 

em eventos 

externos de 

sustentabilidade 

Participação em eventos relacionados ao tema 

desenvolvimento sustentável, porém sem que haja 

o objetivo de refletir diretamente sobre as práticas 

da empresa em questão. 
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(conclusão) 

  1.2 Aprendizagem 

prática externa 

Participação em atividades que colocam 

colaboradores em contato próximo com questões 

socioambientais reais, mas que não têm relação 

direta com as atividades da organização. 

Exemplo: programas de voluntariado, viagens de 

intercâmbio para regiões onde a empresa não tenha 

atividades, entre outras. 

2. Aquisição de 

competências 

técnicas 

relacionadas à 

sustentabilidade 

 

MÉDIO 2.1 Domínio de 

técnicas 

Atividades voltadas à aquisição de competências 

técnicas relacionadas a questões específicas, como 

o domínio de uma metodologia ou ferramenta 

relacionada a um dos aspectos de sustentabilidade. 

Não há o objetivo direto de refletir sobre a cultura 

organizacional de forma ampla. 

3. Aquisição de 

competências 

societais 

AVANÇADO 3.1 Aprendizagem 

prática interna 

 

3.2 Ferramentas 

de gestão e 

formação de 

colaboradores em 

princípios de 

sustentabilidade 

Ações voltadas a propiciar a reflexão sistêmica 

sobre os negócios da organização: programas de 

formação de liderança e trabalhadores em geral em 

princípios de sustentabilidade; participação em 

espaços de gestão compartilhada da 

sustentabilidade corporativa, tais como comitês, 

círculos de diálogo, entre outros. O caráter 

sistêmico da atividade é que diferencia esta 

categoria da anterior. 

Quadro 12: Categorização das práticas de educação corporativa para odesenvolvimento sustentável por objetivo 

Fonte: Santa Rita (2013) 

 

No intuito de viabilizar a coleta e a análise dos dados contidos no relatório de 

sustentabilidade, será utilizado o intrumento elaborado por Santa Rita (2013), que se encontra 

detalhado no Apêndice A. 

A fase seguinte da coleta de dados teve como instrumentos um roteiro de questionário 

e dois roteiros de entrevistas, que se referem às etapas 2 e 3. 

 

3.3.2 Segunda etapa – entrevista com os gestores da empresa em análise 

 

Para complementar a coleta de dados, foram realizadas entrevistas do tipo 

semiestruturada, com o objetivo de captar a percepção dos gestores a respeito da universidade 

corporativa. Yin (2010) considera a entrevista como uma das principais ferramentas utilizadas 

em estudos de casos, pois a presença do pesquisador oferece a oportunidade para que o 

entrevistado tenha liberdade e espontaneidade para enriqueceer a investigação. Inicialmente foi 

realizado um teste piloto (pré-teste) com 01 gerente entrevistado atuante na área de Recursos 

Humanos da empresa, com o objetivo de validar o instrumento. 

A pesquisa previu a aplicação de dois intrumentos de entrevistas. O primeiro, que pode 

ser verificado no Apêndice 02, visou verificar a percepção dos gestores a respeito das questões 

relacionadas à universidade corporativa e à sustentabilidade. O segundo, que pode ser 
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verificado no Apêndice 03, visou verificar a percepção do gestor atuante na universidade 

corporativa da empresa analisada sobre os mesmos temas. 

Os instrumentos de entrevista foram elaborados a partir do instrumento apresentado 

por Silva (2015) e fundamentados pela revisão de literatura, conforme pode ser observado nos 

Quadros 13 e 14. 

 

Questões Fatores Autores 

01 a 05 Perguntas de classificação Gray (2012); Lakatos e Marconi (2010); Vergara (2010) 

06 a 11 

Percepção a respeito da 

empresa em análise e da sua 

universidade corporativa 

Abbad e Mourão (2012); Albertin e Brauer (2012); Amorim et 

al. (2015); Blass (2005); Brandão (2006); Castro e Eboli (2013); 

Cruz (2010); Eboli (2004); Freire et al. (2016); Ghedine, Testa e 

Freitas (2006); Gonzáles, Carmona e Sandoval (2012); Jacob e 

Simão Filho (2010); Khan e Afzal (2011); Marins e Mourão 

(2010); Meister (1999); Moscardini e Klein (2015); Pilati, Porto 

e Silvino (2009); Plonski (1999); Rai (2011); Salm, Heidemann 

e Menegasso (2006); Sardinha (2009); Silva (2015); Silva 

(2015); Silva e Balzan (2007); Song e Kolb (2013); Vieira e 

Francisco (2012); Vygostsky (1989) 

12 e 13 
Familiaridade com o conceito 

de sustentabilidade 

Maia e Pires (2011); Boff (1999); Boff (2013); Capra (2005); 

Chagas e Brandão (2009); Claro, Claro e Amâncio (2008); Eboli 

(2004); Elkington (2012); Gadotti (2008); Gadotti (2008); 

Loures (2008a); Loures (2008b); Sachs (1993); Sachs (2008); 

Silva (2015); Sobrinho (2008) 

14 a 16 

Percepção a respeito da 

relação entre as práticas da 

empresa em análise e a 

sustentabilidade 

Almeida (2002); Blass (2005); Bragato et al. (2008); Elkington 

(2012); Félix (2009); Ferreira (2017); Linnenluecke e Griffiths 

(2010); Loures (2008a); Mais e Pires (2011); Panwar et at. 

(2006); Serpa e Fourneau (2007); Vellani e Ribeiro (2009); Yu e 

Choi (2016) 

17 e 18 

Percepção a respeito da 

relação entre as práticas de 

educação corporativa e a 

sustentabilidade 

Boff (2013); Brunstein, Scartezini e Rodrigues (2012); 

D’Angelo e Brunstein (2013); Eboli (2004); Gadotti (2008); 

Jacob e Simão Filho (2010); Maia e Pires (2011); Meister (1999); 

Moscardini e Klein (2015); Silva (2015); Vasconcelos, Silva 

Júnior e Silva (2013) 

19 e 22 

Percepção a respeito da 

relação entre cultura 

organizacional e 

sustentabilidade 

Alavi, Kayworth e Leidner (2005); Bragato et al. (2008); Harris 

e Crane (2002); Hock, Clauss e Schulz (2015); Lee, Raschke e 

St Louis (2006); Linnenluecke e Griffiths (2010); Yu e Choi 

(2016) 

20 e 21 

Percepção a respeito da 

relação entre liderança e 

transformações culturais 

Freire et al. (2016); Loures (2008b); Meister (1999); Moscardini 

e Klein (2015); Schein (1986); Schein (2009); Vasconcelos, 

Silva Junior e Silva (2013) 

Quadro 13 - Fundamentação teórica das questões do roteiro de entrevista aplicado aos gestores das áreas de 

Exploração e Produção; Recursos Humanos; Refino e Gás Natural; Responsabilidade Social; e Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde. 

Fonte: A autora. 
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Questões Fatores Autores 

01 a 05 Perguntas de classificação Gray (2012); Lakatos e Marconi (2010); Vergara (2010) 

06 a 19 

Percepção a respeito da 

empresa em análise e da sua 

universidade corporativa 

Abbad e Mourão (2012); Albertin e Brauer (2012); Amorim et 

al. (2015); Blass (2005); Brandão (2006); Castro e Eboli (2013); 

Cruz (2010); Eboli (2004); Freire et al. (2016); Ghedine, Testa e 

Freitas (2006); Gonzáles, Carmona e Sandoval (2012); Jacob e 

Simão Filho (2010); Khan e Afzal (2011); Marins e Mourão 

(2010); Meister (1999); Moscardini e Klein (2015); Pilati, Porto 

e Silvino (2009); Plonski (1999); Rai (2011); Salm, Heidemann 

e Menegasso (2006); Sardinha (2009); Silva (2015); Silva 

(2015); Silva e Balzan (2007); Song e Kolb (2013); Vieira e 

Francisco (2012); Vygostsky (1989) 

20 
Familiaridade com o 

conceito de sustentabilidade 

Maia e Pires (2011); Boff (1999); Boff (2013); Capra (2005); 

Chagas e Brandão (2009); Claro, Claro e Amâncio (2008); Eboli 

(2004); Elkington (2012); Gadotti (2008); Gadotti (2008); 

Loures (2008a); Loures (2008b); Sachs (1993); Sachs (2008); 

Silva (2015); Sobrinho (2008) 

21 a 24 

Percepção a respeito da 

relação entre as práticas de 

educação corporativa e a 

sustentabilidade 

Boff (2013); Brunstein, Scartezini e Rodrigues (2012); 

D’Angelo e Brunstein (2013); Eboli (2004); Gadotti (2008); 

Jacob e Simão Filho (2010); Maia e Pires (2011); Meister (1999); 

Moscardini e Klein (2015); Silva (2015); Vasconcelos, Silva 

Júnior e Silva (2013) 

Quadro 14 - Fundamentação teórica das questões do roteiro de entrevista aplicado ao gestor atuante na 

universidade corporativa 

Fonte: A autora. 

 

3.3.3 Terceira etapa – questionário online para os empregados sem função gratificada. 

 

O questionário aplicado, que pode ser verificado no Apêndice 04, foi construído com 

base no instrumento de pesquisa apresentado por Silva (2015) e no referencial téorico utilizado 

para a fundamentação desse estudo, conforme ilustrado no Quadro 15. Apresenta perguntas 

semiestruturadas agrupadas em duas partes: 1) Perfil do respondente e 2) Percepção a respeito 

da universidade corporativa e do tema sustentabilidade. A primeira parte é composta por 

perguntas fechadas e a segunda parte por perguntas fechadas e perguntas abertas. 

 

(continua)  

Questões Fatores Autores 

01 a 05 Perguntas de classificação Gray (2012); Lakatos e Marconi (2010); Vergara (2010) 

06 a 14 

Percepção a respeito da 

universidade corporativa e 

das soluções de educação 

corporativa da empresa em 

análise 

Abbad e Mourão (2012); Albertin e Brauer (2012); Amorim et 

al. (2015); Blass (2005); Brandão (2006); Castro e Eboli (2013); 

Cruz (2010); Eboli (2004); Freire et al. (2016); Ghedine, Testa e 

Freitas (2006); Gonzáles, Carmona e Sandoval (2012); Jacob e 

Simão Filho (2010); Khan e Afzal (2011); Marins e Mourão 

(2010); Meister (1999); Moscardini e Klein (2015); Pilati, Porto 

e Silvino (2009); Plonski (1999); RAI (2011); Salm, Heidemann 

e Menegasso (2006); Sardinha (2009); Silva (2015); Silva 

(2015); Silva e Balzan (2007); Song e Kolb (2013); Vieira e 

Francisco (2012); Vygostsky (1989) 

 

 

 (conclusão) 
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15 e 16 

Percepção a respeito da 

relação entre as práticas da 

empresa em análise e a 

sustentabilidade 

Almeida (2002); Blass (2005); Bragato et al. (2008); Elkington 

(2012); Félix (2009); Ferreira (2017); Linnenluecke e Griffiths 

(2010); Loures (2008a); Mais e Pires (2011); Panwar et at. 

(2006); Serpa e Fourneau (2007); Vellani e Ribeiro (2009); Yu e 

Choi (2016) 

17 a 19 
Familiaridade com o 

conceito de sustentabilidade 

Maia e Pires (2011); Boff (1999); Boff (2013); Capra (2005); 

Chagas e Brandão (2009); Claro, Claro e Amâncio (2008); Eboli 

(2004); Elkington (2012); Gadotti (2008); Gadotti (2008); 

Loures (2008a); Loures (2008b); Sachs (1993); Sachs (2008); 

Silva (2015); Sobrinho (2008) 

20 a 22 

Percepção a respeito da 

relação entre as práticas de 

educação corporativa e a 

sustentabilidade 

Boff (2013); Brunstein, Scartezini e Rodrigues (2012); 

D’Angelo e Brunstein (2013); Eboli (2004); Gadotti (2008); 

Jacob e Simão Filho (2010); Maia e Pires (2011); Meister (1999); 

Moscardini e Klein (2015); Silva (2015); Vasconcelos, Silva 

Júnior e Silva (2013) 

23 e 27 

Percepção a respeito da 

relação entre educação 

corporativa e cultura 

organizacional 

Alavi, Kayworth e Leidner (2005); Brunstein, Scartezini e 

Rodrigues (2012); Lemon e Sahota (2004); Rai (2011); Seixas 

(2017) 

24 

Percepção a respeito da 

relação entre cultura 

organizacional e 

sustentabilidade 

Alavi, Kayworth e Leidner (2005); Bragato et al. (2008); Harris 

e Crane (2002); Hock, Clauss e Schulz (2015); Lee, Raschke e 

St Louis (2006); Linnenluecke e Griffiths (2010); Yu e Choi 

(2016) 

25 e 26 

Percepção a respeito da 

relação entre liderança e 

transformações culturais 

Freire et al. (2016); Loures (2008b); Meister (1999); Moscardini 

e Klein (2015); Schein (1986); Schein (2009); Vasconcelos, 

Silva Junior e Silva (2013) 

Quadro 15 – Fundamentação teórica das questões do questionário 

Fonte: A autora. 

 

 

Apesar da facilidade na aplicação do questionário, a ausência do pesquisador no 

momento do preenchimento das respostas requer um cuidado especial na formulação das 

questões, para garantir um bom entendimento por parte dos entrevistados, conforme destaca 

Gray (2012). Inicialmente foi realizado um teste piloto (pré-teste) com 5 respondentes, sendo 2 

empregados de nível médio e 3 de nível superior, cada 1 atuando em uma das seguintes áreas: 

Exploração e Produção; Recursos Humanos; Refino e Gás Natural; Responsabilidade Social; e 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 

Após sua validação, o questionário foi enviado via e-mail para os empregados sem 

cargo gerencial que compõem a amostra. No intuito de alcançar adesão ao questionário, foi 

realizado um reforço por meio uma nova solicitação de preenchimento via e-mail 1 semana 

após o primeiro envio. 
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3.4 ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS 

 

Para a construção do trabalho, foi realizada a análise e o tratamento dos dados 

coletados na etapa anterior, no intuito de verificar se o desempenho socioambiental da empresa 

analisada sofre influência efetiva dos programas de educação corporativa e se esses programas 

aplicam de forma transdiciplinar as questões relacionadas à sustentabilidade, provocando 

transformações na cultura organizacional.  

Foram utilizadas, então, três metodologias, de acordo com a forma como os dados 

foram obtidos: 

- Análise documental do relatório de sustentabilidade, buscando a identificação de 

informações gerais relacionadas à atuação da empresa analisada em sustentabilidade, conforme 

descrito anteriormente. 

- Análise de conteúdo das entrevistas realizadas com os gestores, no intuito de estudar 

os discursos centrais, as palavras-chaves e as declarações comuns, assim como a identificação 

do que representa consenso ou divergência para esse coletivo. Segundo Bardin (2006), a análise 

de conteúdo é uma metodologia que possibilita um entendimento mais abrangente dos 

conteúdos e da comunicação reunida, possibilitando o enriquecimentno da leitura através de 

um conjunto de procedimentos de análise das comunicações. Para Mozzato & Grzybovski 

(2011), o método descrito favorece a compreensão não apenas dos conteúdos manifestados de 

forma espontânea (explícita) pelos entrevistados e no referencial teórico estudado, mas também 

nas ideias encobertas no discurso dos indivíduos. 

- Análise estatística de frequência simples das questões fechadas e análise de conteúdo 

das questões abertas dos questionários respondidos pelos empregados que não possuem função 

gratificada. 

Com base nos conceitos e nos instrumentos apresentados, o capítulo a seguir 

apresentará o processo de coleta de dados e a sistematização dos resultados. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo tem como objetivo analisar e discutir os dados coletados através 

dos instrumentos apresentados no capítulo anterior, no intuito de verificar se o desempenho 

socioambiental da empresa em análise aparenta ser influenciado pelas ações de educação 



94 
 

corporativa e se há evidências de que as questões relativas à sustentabilidade são aplicadas de 

forma transdiciplinar no intuito de provocar transformações na cultura organizacional. 

 

4.1 ANÁLISE DOCUMENTAL DO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 

 

O objetivo da análise documental do Relatório de Sustentabildiade foi identificar 

informações gerais relacionadas à atuação da empresa analisada neste estudo no que tange a 

educação corporativa voltada para a sustentabilidade. 

O quadro 16 apresenta a compilação dos dados coletados do Relatório de 

Sustentabilidade e a descrição das ações de Educação Corporativa para o desenvolvimento 

dustentável da empresa em análise. 

 

                                                                                                           (continua) 

Empresa em Análise 

Informações Gerais 

Setor de atuação: Engenharia 

Lucro líquido aproximado (2016): - R$ 15.000.000,00 (prejuízo) 

Número aproximado de funcionários: 68.000 

1. Informações gerais relacionadas à atuação em sustentabilidade 

1.1 Ano em que começou a publicar Relatórios de Sustentabilidade: 2009 

1.2 Ano de publicação do último Relatório de Sustentabilidade: 2016 (1º de janeiro a 31 de 

dezembro de 2016) 

1.3 Principais Públicos de Interesse: clientes, comunidade científica e acadêmica, 

comunidades, concorrentes, consumidores, fornecedores, imprensa, investidores, 

organizações da sociedade civil, parceiros, poder público, público interno, e revendedores. 

1.4 Documentos relacionados à sustentabilidade endossados pela organização: 

Global Reporting Initiative (GRI); Princípios do Pacto Global; Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU); ISO 26000; 

Agenda 21; Carbon Disclosure Project (CDP) 

1.5 Presença de fundamentos de educação e desenvolvimento sustentável no discurso da 

organização: 

Em sua Política de Responsabilidade Social, a empresa se compromete a promover o pleno 

conhecimento e o compromisso da força de trabalho com a Política de Responsabilidade 

Social, para que suas atividades sejam realizadas de forma socialmente responsável. 
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 (continuação) 

2. Prospecção de Ações de Educação Corporativa para o Desenvolvimento 

Sustentável 

Média de horas de treinamento por colaborador: 53,1 hora/colaborador 

2.1 Sensibilização para o tema 

2.1.1 Participação em eventos e 

fóruns externos relacionados à 

sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1  

- Participação na Rede Temática de Sequestro de 

Carbono e Mudanças Climáticas. 

- Participação na elaboração da Norma Brasileira de 

Caracterização de Bagaço de Cana. 

- Acompanhamento das negociações internacionais 

de cujos acordos o Brasil é signatário e que requerem 

a transição para um modelo energético de baixo 

carbono. 

- Participação na Rede de Recursos Hídricos da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

- Participação em diversos fóruns, como os comitês 

de bacias hidrográficas. 

- Vinculação ao Programa Brasileiro de 

Combustíveis, Tecnologias Veiculares e Emissões 

(PCVE). 

2.1.2 Aprendizagem prática externa 2.1.2  

- O relatório não faz nenhuma referência ao tema 

voluntariado nem a viagens de intercâmbio para 

regiões onde a empresa não tenha atividades. 

2.2 Aquisição de competências técnicas específicas 
2.2.1 Domínio de técnicas 2.2.1  

- Treinamento presencial para presidentes, diretores 

executivos e gerentes executivos sobre integridade e 

conflito de interesses, ministrado por representante do 

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria 

Geral da União. 

- Participação dos membros do Conselho de 

Administração em treinamentos específicos sobre as Leis 

Anticorrupção Brasileiras e de Prevenção à Lavagem de 

Dinheiro. 

- Treinamento dos empregados, inclusive presidente e 

diretores, com módulos específicos sobre prevenção 

contra a corrupção, disponibilizados pelo Pacto Global das 

Nações Unidas. Até o final de 2016, 96% dos empregados 

tinham realizado esse treinamento, totalizando mais de 60 

mil empregados. 

- Participação dos inspetores de segurança interna, homens 

e mulheres, em curso de legislação aplicada e direitos 

humanos com carga horária de 20 horas, sendo obrigatória 

a manutenção da reciclagem, em cumprimento à 

legislação. 
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(conclusão) 

2.3 Aquisição de competências societais 

2.3.1 Aprendizagem prática interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 

- Atuação da Comissão de Ética da empresa na 

disseminação dos princípios expressos no Código de Ética 

e realização de consultoria para os empregados das 

diferentes áreas da empresa sobre gestão da ética. 

- Leitura obrigatória do Código de Ética e do Guia de 

Conduta da empresa para todos os empregados, no intuito 

de contribuir para o compromisso individual e coletivo de 

todos. 

- Aprovação do novo modelo de treinamento de 

conselheiros e diretores, composto pelo Programa de 

Introdução de Novos Administradores e pelo Programa 

Periódico de Treinamento de Administradores, abordando 

temas relevantes de Governança. Os administradores e 

conselheiros fiscais, inclusive, os representantes de 

empregados e minoritários, devem participar, na posse e 

anualmente, de treinamentos específicos disponibilizados 

pela companhia sobre aspectos de legislação societária, 

divulgação de informações, conformidade, código de 

conduta, conflito de interesses e demais temas pertinentes 

às atividades da empresa, inclusive aspectos econômicos, 

ambientais e sociais relacionados à geopolítica e ao 

cenário mundial de energia, no contexto do mercado 

brasileiro. 

- Implantação e formalização do procedimento de 

avaliação de desempenho do Conselho de Administração 

e de seus comitês, como órgãos colegiados, e de seus 

membros, individualmente, bem como da Diretoria 

Executiva, do presidente e dos diretores executivos, 

através de empresa externa especializada, prevendo 

elaboração de plano de ação de melhoria de cada um dos 

executivos. 

- Definição pela obrigatoriedade da assinatura da 

declaração de conhecimento da Política de 

Responsabilidade Social por todos os empregados da 

companhia. 

- Treinamentos com foco na transição para uma economia 

de baixo carbono, na redução de emissões de gases de 

efeito estufa, no monitoramento de poluentes atmosféricos 

e na geração de resídos para a força de trabalho de forma 

presencial e à distância. 

2.3.2 Ferramentas de gestão e formação 

de colaboradores em princípios de 

sustentabilidade 

2.3.2 

- Sistemas de informações para darem suporte à gestão de 

informações e às operações de gerenciamento de 

resíduos. Segundo o relatório, os treinamentos no tema 

são oferecidos regularmente para a sua força de trabalho, 

de forma presencial e à distância. 
Quadro 16 – Dados coletados do relatório de sustentabilidade e descrição das ações de educação corporativa 

para o desenvolvimento sustentável 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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4.1.1 Perfil da empresa 

 

A empresa em análise se classifica como uma sociedade anônima de economia mista 

e de capital aberto e atua no setor de Engenharia. Possui mais de 68.000 empregados, atua em 

diversos países e, em 2016, declarou prejuízo de aproximadamente R$ 15 milhões. 

É signatária do Pacto Global desde 2003 e desenvolve seus relatórios sob as diretrizes 

da Global Reporting Initiative (GRI) em sua quarta geração (conhecida como G4), sendo suas 

informações orientadas pela ISO 26000 (Norma de Responsabilidade Social Corporativa). As 

atividades declaradas em seu relatório se referem à sua atuação tanto no Brasil quanto no 

exterior, considerando dados relacionados às suas subsidiárias e às suas empresas em outros 

países, e são correlacionadas com os Princípios do Pacto Global e com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.  

Até 2008, publicava dois relatórios que passaram a ser reunidos no Relatório de 

Sustentabilidade a partir de 2009: o Relatório Anual, contendo os principais destaques 

operacionais e de desempenho econômico do ano, e o Balanço Social e Ambiental. 

Os públicos de interesse são classificados pela empresa como grupos de indivíduos 

e/ou organizações que apresentam demandas ou necessidades partilhadas de caráter social, 

político, econômico, ambiental ou cultural e que se relacionam ou podem se relacionar com a 

empresa, sendo capapazes de influenciar – ou ser influenciados por – atividades, negócios e/ou 

sua reputação. A empresa considera como públicos de interesse: clientes, comunidade científica 

e acadêmica, comunidades, concorrentes, consumidores, fornecedores, imprensa, investidores, 

organizações da sociedade civil, parceiros, poder público, público interno, e revendedores. 

 

4.1.2 Análise dos resultados 

 

O Relatório de Sustentabilidade da empresa em análise, em todo o seu conteúdo, 

reitera que, no seu planejamento estratégico vigente, o seu principal desafio é a sua 

sustentabilidade financeira, vinculada à necessidade de desalavancar a companhia e resgatar a 

rentabilidade, sem comprometer a segurança das pessoas e da operação. O compromisso com a 

segurança e com a redução da sua dívida representam suas métricas centrais, a partir das quais 

se desdobra todo o sistema de gestão da companhia. 

No que diz respeito à gestão dos negócios, a empresa emprega o conceito central de 

evolução, traduzido através do tripé da transformação cultural, de um sistema de gestão 

fortemente baseado no desempenho e na propagação massiva de uma cultura de segurança, no 
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intuito de fornecer aos seus públicos de interesse não apenas produtos e serviços, mas também 

gerar valor. Em nenhum momento o relatório se refere à transformação cultural voltada para a 

sustentabilidade como empregada nesse estudo. 

A empresa declara que o seu compromisso é com a sua recuperação, através de uma 

gestão transparente e que entrega resultados para a sociedade. Reconhece ainda a necessidade 

de integração das dimensões econômica, social e ambiental na sua atuação para o alcance da 

sustentabilidade, da melhora dos indicadores de segurança e de alavancagem financeira. Para 

que tais desafios sejam superados, o caminho apontado pela empresa é a busca do 

aprimoramento da consciência de segurança na empresa, com comprometimento da liderança e 

treinameto contínuo focado no conhecimento dos riscos e dos processos.  

A empresa reafirma o seu compromisso com o Pacto Global das Nações Unidas, e se 

declara estimulada a avançar em iniciativas voltadas ao respeito e apoio aos direitos humanos, 

a práticas de trabalho justas, à preservação do meio ambiente e ao combate à corrupção. Porém, 

nesse contexto em que as suas decisões estratégicas estão vinculadas à sua necessidade de 

superar as dificuldades financeiras e de imagem que vem enfrentando, ainda que ações 

relacionadas à sustentabilidade sejam descritas, não são citadas como metas centrais. 

O documento em análise apresenta a nova Política de Responsabilidade Social da 

empresa, através do qual se compromete a respeitar os direitos humanos e o meio ambiente, 

através de um relacionamento responsável com as comunidades nos locais onde atua e da 

superação de desafios de sustentabilidade relacionados ao seu negócio, e pretende se preparar 

principalmente através de inovação tecnológica, para a alteração da composição da matriz 

energética do futuro, focando numa matriz energética de baixo carbono. 

A empresa declara que investe em projetos de pesquisa e desenvolvimento de soluções 

tecnológicas e metodologias que promovam a melhoria da gestão ambiental e a mitigação dos 

impactos de suas operações, assim como na capacitação de todos os seus empregados e que 

destinou, em 2016, aproximadamente R$ 1,8 bilhão em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

sendo R$ 548,5 milhões em parcerias com universidades e institutos de pesquisa no Brasil e no 

exterior, viabilizando a troca de conhecimento e de tecnologia. Declara ainda ter investido, no 

mesmo período, R$ 241 milhões em projetos socioambientais, culturais e esportivos, em 

parceria com organizações da sociedade civil, colaborando com a conservação do meio 

ambiente e com a melhoria nas condições de vida nos locais onde atua. Segundo a empresa, as 

tecnologias de baixo carbono tem expressiva representação no seu portfólio de pesquisa e 

desenvolvimento, contando com projetos nas áreas de Carbon Capture Utilization and 

Storange (CCUS), eólica, solar, biomassa, biocombustíveis e bioprodutos, além de outros 
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projetos relacionados a mudanças climáticas e sustentabilidade. Em 2016, foram investidos R$ 

28,9 milhões em pesquisa e desenvolvimento para a produção de energia renovável. Em relação 

à gestão de recursos hídricos, a prioridade da empresa é assegurar, de forma ambientalmente 

responsável, o suprimento da água necessária à continuidade das suas atividades. 

Em seu discurso, a empresa destaca a necessidade de uma força de trabalho 

qualificada. Porém, a maior parte dos treinamentos descritos no Relatório de Sustentabilidade 

está voltada para adoção de atitudes que previnam danos às pessoas e a fortaleçam a cultura da 

segurança, além do aprimoramento técnico voltado para o negócio da empresa. 

A empresa reforça a necessidade do conhecimento e da internalização de um conjunto 

de dez regras práticas destinadas a chamar a atenção da força de trabalho para a importância da 

adoção de atitudes que previnam danos às pessoas e a fortalecer a cultura da segurança, lançado 

em 2015. A meta da empresa define que toda a sua força de trabalho própria e a constituída por 

prestadores de serviços deveriam concluir o treinamento, seja na modalidade de ensino à 

distância (elaborado internamente) ou presencial, até o final de 2017. 

A empresa declara que um dos grandes desafios do ano foi a adequação do efetivo e 

da estrutura organizacional à sua nova estratégia e ao seu novo perfil, e que seu plano estratégico 

prevê um modelo de gestão de pessoas inovador e mais flexível, baseado na valorização dos 

empregados e na contribuição para a sua sustentabilidade. Para que tal desafio seja superado, 

destaca a necessidade de desenvolvimento dos seus empregados através de treinamento 

realizados prioritariamente no país, no formato de ensino a distância e na capacitação em 

conformidade e eficácia nas operações. 

A empresa encerrou o ano de 2016 com 68.829 empregados, quantitativo 12,3% 

inferior ao de 2015, devido principalmente aos planos de incentivos ao desligamento voluntário. 

Tais desligamentos alteraram a distribuição das faixas de tempo de permanência na companhia 

e a pirâmide etária, criando um perfil profissional mais balanceado, considerado relevante para 

o crescimento da companhia em termos de recursos pessoais e de gestão de conhecimento. 

A mudança proposta pela empresa visa à sincronização dos esforços para a 

transformação da cultura de forma alinhada com as suas prioridades estratégicas, prevendo, de 

forma associada prioritariamente às atividades da área de Recursos Humanos, um conjunto de 

ações capazes de promover as mudanças necessárias na cultura organizacional e nos 

instrumentos de gestão da empresa, de forma orientada para segurança, resultados, eficiência, 

meritocracia, simplicidade e conformidade. 

O investimento da empresa em capacitação dos seus empregados em 2016 foi em torno 

de R$ 76,2 milhões, equivalente a uma redução de 56% em relação ao valor investido em 2015, 
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que se justifica pelo atendimento à estratégia de redução de custos, com foco no incremento 

dos treinamentos realizados na própria empresa, em instituições no país, no uso mais intenso 

de plataformas de educação à distância, e no encolhimento do número de empregados. 

Conforme os registros da empresa em análise, foram contabilizadas aproximadamente 

249 mil participações em cursos de formação de novos empregados e de educação continuada 

no Brasil e no exterior em 2016. A média de horas de treinamento por empregado da empresa 

foi de 53,1 horas em 2016, sendo registradas 12,4 horas referentes à formação de novos 

empregados e 40,7 horas à educação continuada. A empresa registrou que foram realizadas 57,7 

horas de treinamento (hora homem treinado médio) para mulheres e 52,2 horas de treinamento 

para homens. Os números apresentados são significativamente positivos pois, segundo a 

Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, a média de participação em 

treinamentos nas empresas do Brasil foi de 22 horas por colaborador e nas empresas dos Estados 

Unidos foi de 32 horas por colaborador no mesmo período. Segundo a entidade, empresas 

multinacionais realizaram neste ano carga de treinamento 38% superior às nacionais. 

Na empresa foco deste estudo, foram contabilizadas 1.098 participações em ações de 

capacitação em compliance e cerca de 60 mil participações referentes ao treinamento à distância 

sobre Prevenção à Corrupção, disponibilizado aos empregados de todas as empresas do sistema. 

A tabela 04 mostra o detalhamento do número de horas de treinamento por empregado 

(HTE) da empresa em análise durante o ano de 2016, de acordo com sua a categoria funcional. 

 

Tabela 04 – Horas de Treinamento por Empregado (HTE) - 2016 

Categoria Funcional HTE 

Alta Administração 4,3 

Assistente 10,8 

Função Especialista 31,8 

Função Gerencial 38,0 

Função Supervisão 40,8 

Sem Função 51,7 

Fonte: Elaborado pela autora, com base no Relatório de Sustentabilidade de 2016 da empresa em análise 

 

O planejamento estratégico da empresa contempla de forma sistemática em seus 

cenários os possíveis caminhos de transição para o baixo carbono. A redução de emissões de 

gases de efeito estufa, o monitoramento de poluentes atmosféricos e a geração de resíduos são 

preocupações constantes. Segundo o relatório de sustentabilidade, os treinamentos no tema são 

oferecidos regularmente para a força de trabalho de forma presencial e à distância, porém sem 

detalhamento. 

A análise do Relatório de Sustentabilidade possibilitou que se verificasse que o 

conceito de sustentabilidade priorizado pela empresa cujo caso foi estudado difere do adotado 
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nesse estudo, que está relacionado à proposta de uma nova economia guiada para o 

desenvolvimento sustentável. A empresa, nesse momento, tem seu foco voltado para a sua 

sustentabilidade financeira e, em seu discurso, não é identificada a intenção de assumir um 

papel de liderança em desempenho sustentável. 

É possível identificar que a empresa desenvolve práticas de educação capazes de 

impactar a sustentabilidade como descrita no referencial teórico, porém o principal objetivo 

está voltado para a sua questão de recuperação financeira e imagem. 

Em seu relatório de sustentabilidade, a empresa apresenta programas de 

desenvolvimento sustentável que atendem às três categorias consideradas para esse estudo: 

sensibilização, aquisição de competências técnicas e aquisição de competências societais. 

Em relação às ações de sensibilização para o tema, a empresa destaca que participa da 

elaboração de normas, acompanha negociações internacionais e participa de diversos fóruns 

cujos temas provocam impactos sobre as questões voltadas para sustentabilide do planeta, como 

estudada nesse trabalho. Porém, não apresenta nenhuma informação relacionada ao 

envolvimento de seus colaboradores em programas de voluntariado o que, conforme Santa Rita 

(2013) destaca, é frequentemente mencionado como prática de sustentabilidade corporativa. 

Também não são identifidas informações relativas a viagens de intercâmbio de seus 

empregados para regiões onde a empresa não tenha atividades. Os seus investimentos 

ambientais e sociais se apresentam voltados para regiões relacionadas à atividade fim da 

empresa.  

No que tange o desenvolvimento de programas de aquisição de competências técnicas 

relativas específicas, não há destaque para realização de workshops temáticos sobre a temática 

sustentabilidade. O relatório menciona programas de capacitação sobre os seguintes temas 

específicos: integridade e conflito de interesses, leis anticorrupção brasileiras e prevenção à 

lavagem de dinheiro, prevenção contra a corrupção para toda a força de trabalho, direitos 

humanos, transição para uma economia de baixo carbono, redução de emissões de gases de 

efeito estufa, monitoramento de poluentes atmosféricos e geração de resíduos. Em nenhum 

momento, porém, é descrito de que forma esses programas são aplicados e se há  

interdisciplinaridade com os demais temas abordados na capacitação dos empregados. 

No que se refere à aquisição de competências sociais e ambientais, algumas ações de 

aprendizagem interna puderam ser identificadas. A empresa faz alusão à partipação de seus 

empregados em projetos socioambientais variados, vinculados aos seus públicos estratégicos e 

à sua cadeia de valor, excluindo de sua carteira projetos que apresentem descolamento do seu 

negócio, amparados no passado. 
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A análise do relatório de sustentabilidade não permitiu a identificação de nenhum 

programa amplo de formação de lideranças internas em princípios de sustentabilidade, assim 

como a realização de painéis de diálogo voltados para discutir o desempenho e os resultados 

ambientais e socioeconômicos da empresa. 

O documento analisado permite que seja verificada a atuação da Comissão de Ética da 

empresa na disseminação dos princípios expressos no seu Código de Ética e na realização de 

consultoria para os empregados de todas as suas áreas sobre gestão da ética. Também registra 

a obrigariedade da leitura do seu Código de Ética e do seu Guia de Conduta para todos os 

empregados, objetivando fortalecer o compromisso individual e coletivo de todos. De forma 

complementar, descreve o novo modelo de treinamento para conselheiros e diretores, no qual 

são abordados temas relevantes de Governaça, abrangendo tópicos como aspectos de legislação 

societária, divulgação de informações, conformidade, código de conduta, conflito de interesses 

e demais temas pertinentes às atividades da empresa, inclusive aspectos econômicos, 

ambientais e sociais relacionados à geopolítica e ao cenário mundial de energia, no contexto do 

mercado brasileiro. 

Apesar de apresentar resultados signicativos em relação ao número de participações 

dos seus empregados nos cursos de formação e de educação continuada, a empresa não informa 

se as diretrizes de sustentabilidade fazem parte das grades dos seus cursos nem sobre qual a 

metodologia aplicada. 

A empresa apresenta sua Política de Responsabilidade Social, publicada em seu portal, 

sendo a assinatura de declaração de conhecimento obrigatória para todos os empregados. Entre 

suas diretrizes é destacada a promoção do pleno conhecimento e compromisso da força de 

trabalho com a Política de Responsabilidade Social, no intuito de que suas atividades sejam 

realizadas de forma socialmente responsável. 

Em relação a ferramentas de gestão, a empresa declara utilizar sistemas de informações 

que dão suporte à gestão de informações e às operações de gerenciamento de resíduos, para os 

quais a força de trabalho é treinada tanto presencialmente quanto à distância. Porém, tal sistema 

se assemelha a uma ação de acompanhamento de projetos e não a uma ferramenta de gestão de 

processos, não sendo possível identificar iniciativas que fomentem reflexões sistêmicas sobre 

a correlação entre a atuação da empresa e os princípios de sustentabilidade, num esforço de se 

promover uma mudança cultural, tal como programas de formação de lideranças em princípios 

de sustentabilidade. 
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De forma complementar, pode-se observar que, apesar da educação ser considerada 

um tema relevante para a empresa, não foram identificados fundamentos que indiquem 

alinhamento com a ideia de uma nova economia voltada para o desenvolvimento sustentável. 

 

4.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 

 

As entrevistas com os empregados com função gratificada foram realizadas dentro das 

instalações da empresa em análise, em unidades administrativas na cidade do Rio de Janeiro, 

durante o mês de setembro de 2017. 

A confidencialidade em relação à identidade foi garantida a todos os gestores 

entrevistados, no intuito de alcançar maior precisão nas respostas obtidas. A identificação dos 

entrevistados se restringirá a informações relativas ao seu perfil, ao público ao qual pertence e 

aos fatos e percepções manifestados durante as entrevistas. 

 

4.2.1 Perfil dos Gestores entrevistados 

 

No intuito de apresentar diferentes percepções relacionadas à temática desta pesquisa, 

a amostra foi composta por 06 líderes formais da empresa, considerando variações 

relacionadadas aos níveis hierárquicos (gerentes setoriais, gerentes, gerentes gerais), área de 

atuação, tempo de empresa e formação acadêmica, contemplando 01 gerente atuante em cada 

uma das seguintes áreas da empresa em análise: Exploração e Produção; Refino e Gás Natural; 

Estratégia; Segurança, Meio Ambiente e Saúde e Recursos Humanos (que serão denominados 

G1, G2, G3, G4 e G5 nesse estudo), além de um gerente atuante na área de educação 

corporativa. 

Destaca-se que empregados que ocupam cargos mais elevados hierarquicamente 

(gerentes executivos e diretores) não fizeram parte dessa amostra. 

 

4.2.2 Análise dos resultados 

 

As entrevistas realizadas com os gestores propunham questões que buscavam verificar 

as suas percepções relacionadas à universidade corporativa e à sustentabilidade, com foco na 

empresa em análise. As informações fornecidas pelos entrevistados possibilitaram que suas 

percepções fossem analisadas e confrontadas com o referencial teórico, conforme se descreve 

a seguir. 
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Ao serem questionados a respeito da empresa e da universidade corporativa no cenário 

atual, todos os gerentes destacaram as dificuldades financeiras e de imagem enfrentadas pela 

empresa e reconheceram que existe uma necessidade de adequação a essa realidade. Também 

foi unânime entre os respondentes a percepção do grande valor da universidade corporativa 

para a empresa, pois, segundo o G5, é “a guardiã da cultura e do conhecimento da companhia, 

responsável pela perpetuação de grande parte do seu conhecimento”. Para o G3, a universidade 

corporativa tem “papel fundamental no processo de transformação cultural e precisa se 

reinventar e apoiar a companhia nesse processo de transformação”. Para o gerente atuante na 

unidade, a universidade corporativa trouxe um diferencial competitivo para a empresa, pois, 

além de ser responsável pelo desenvolvimento e pela capacitação dos empregados, se tornou 

um fator de atração e retenção, pois é de conhecimento comum o quanto a empresa investe em 

capacitação durante toda a vida laboral dos seus colaboradores. O gerente atuante na 

universidade corporativa alertou ainda que grande parte das grandes empresas possui uma 

universidade corporativa e que cada universidade corporativa é diferente das outras e tem 

características bem específicas, o que é positivo, visto que sua atuação deve estar voltada para 

o negócio de cada organização. 

O gerente atuante na universidade corporativa destacou ainda que a função da unidade 

deve estar atrelada à visão, à missão, aos objetivos e à estratégia da empresa, o que também é 

destacado pela maioria dos entrevistados. Porém, a maioria dos gerentes entrevistados destacou 

que, no cenário vivenciado pela empresa, há um descolamento entre as ações educacionais 

oferecidas pela universidade corporativa em relação às suas atuais necessidades estratégicas. O 

gerente atuante na universidade corporativa destacou, porém, que uma nova filosofia de atuação 

da universidade corporativa está sendo estabelecida, no intuito garantir essa aproximação. O 

que também foi reconhecido pelo G1, que destaca a necessidade de aproximação da 

universidade corporativa com as áreas e os investimentos, para que as soluções educacionais 

sejam alinhadas à demanda estratégica da companhia. Para o G1, mesmo antes do cenário atual 

era possível perceber um desalinhamento entre as soluções educacionais ofertadas e a demanda 

estratégica da companhia. 

Em relação aos investimentos da empresa em questões relacionadas à sustentabilidade, 

houve críticas de alguns gestores em relação às práticas anteriores da companhia, que 

consideram que foram realizados investimentos muito grandes em projetos e programas 

relacionados à questão ambiental e social, atuando em áreas não impactadas diretamente pelas 

atividads da empresa. O G2, no entando, alerta que o desenvolvimento de ações em áreas onde 

não há atuação direta das operações da empresa podem trazer ganhos relacionados à imagem e 
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à reputação. O G4 destaca a importância de se estabelecer um ponto de equilíbrio para o 

atendimento da estratégia da empresa, no qual a sustentabilidade agregue valor ao negócio. 

Em relação à facilidade de acesso e de participação dos empregados nas soluções 

educacionais oferecidas pela universidade corporativa, o cenário financeiro atual foi novamente 

apontado como dificultador principalmente para os empregados que não trabalham na cidade 

do Rio de Janeiro, onde se encontra o principal núcleo da universidade corporativa, devido às 

restrições de custo e viagem vigentes. O G2 apontou ainda a dificuldade para liberar seus 

colaboradores para participarem de cursos de educação continuada em virtude do enxugamento 

das equipes. Para o G4, o desenvolvimento de soluções educacionais que se adequem à nova 

realidade da empresa representa um grande desafio. 

Ao serem questionados a respeito da maneira como vem se capacitando para o 

aprimoramento na realização de sua função atual, foi recorrente que os gerentes declarassem 

que buscam o autodesenvolvimento, visto que não tem disponibilidade de tempo para 

participarem dos cursos de capacitação oferecidos pela universidade corporativa por 

confrontarem com o seu horário de trabalho e com o volume de demandas que precisam ser 

atendidas em suas unidades. O G2 destaca, porém, o papel do RH no desenvolvimento de uma 

iniciativa de capacitação dos gestores da força de trabalho, fruto do seu processo de 

realinhamento com o negócio. Cabe destacar que a capacitação gerencial foi um ponto 

defendido pelo gerente atuante na universidade corporativa, que destacou que, mesmo no atual 

cenário onde foram detecatadas necessidades de enxugamento na estrutura da universidade 

corporativa, foi criada uma nova área especificamente para cuidar da formação de lideranças, 

comum na maioria das universidades corporativas. 

Ao serem questionados sobre o significado e a importância da sustentabilidade, houve 

uma convergência entre o retorno dado pelos respondentes, que associaram às questões 

ambientais, sociais, culturais e econômicas em suas respostas, correlacionando-as com a 

questão de perenidade das organizações, vislumbrando o longo prazo e a manutenção das 

condições de sobrevivência das gerações futuras. O G3 destacou, porém, a importância de se 

definir para quem será o foco da sustentabilidade, visto que hoje a empresa em análise atribui 

destaque à sua sustentabilidade financeira, como sinônimo de sobrevivência. O gerente atuante 

na universidade corporativa destaca que a sustentabilidade deve representar um fator de 

equilíbrio ao longo prazo, englobando fatores ambientais, sociais, culturais e financeiros. 

Ao serem questionados se já tinham vivido experiências (pessoais ou profissionais) 

relacionadas à sustentabilidade, foi comum que os respondentes associassem as práticas 
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sustentáveis à necessidade de economia pessoal, citando ações como, por exemplo, economia 

de energia elétrica para redução do valor a ser pago. 

Ao serem questionados sobre o momento ideal em que a organização deve atuar em 

prol da sustentabilidade, não houve divergência sobre a percepção de que essa atuação deve ser 

constante, objetivando a sustentabilidade do próprio negócio. O G4 destacou que “não deveria 

existir um cenário no qual não houvesse preocupação com as questões da sustentabilidade”. 

Para o G2, “o que deve variar são os níveis de atuação de acordo com o momento e a situação 

da companhia, focando onde houver um risco maior para o negócio”. O G1 destacou a 

necessidade de capacitação em sustentabilidade para que a análise dos cenários possa ser mais 

eficiente. 

Quanto ao público que deve ser beneficiado com as ações de responsabilidade 

sociaomabiental, a resposta mais comum relacionava o público interno e as comunidades 

localizadas em áreas onde são realizadas as atividades da empresa. Os demais stakeholders 

também foram citados, porém com menor frequência, tais como clientes, fornecedores e outros. 

Os entrevistados foram questionados a respeito da existência de ações da universidade 

corporativa direcionadas para a educação para a sustentabilidade. As respostas convergiram 

para uma mesma percepção e todos os respondentes declararam que não conhecem nenhuma e, 

caso haja, não há divulgação. O gerente atuante na universidade corporativa confirmou a 

percepção dos demais entrevistados e informou que, no momento, a universidade corporativa 

realmente não possui soluções educacionais diretamente voltadas para a sustentabilidade, visto 

que suas “ações estão diretamente ancoradas em princípios definidos no plano de negócios e no 

planejamento estratégico da empresa”. Porém foi destacado por ele que indiretamente as 

questões relacionadas à sustentabilidade são abordadas em várias soluções educacionais 

oferecidas pela universidade corporativa, que abordam e discutem questões como diversidade, 

gestão de pessoas, ações de responsabilidade social e ambiental. 

Ao serem questionados sobre mudanças ou melhorias que poderiam ser 

implementadas na universidade corporativa da empresa em análise, todos os gerentes fizeram 

contribuições. Entre essas contribuições, recebeu destaque especial a necessidade de 

alinhamento das soluções educacionais à estratégia da empresa que, segundo o G4, deve ter 

clareza para focar os esforços e se adequar à realidade da empresa. O G2 acrescentou a 

necessidade de adequação às novas tecnologias e às novas formas de aprendizado, para que a 

universidade corporativa não atue simplesmente como fornecedora de treinamento, e sim como 

instrumento de transformação cultural. O G3 destacou que é preciso que a empresa dissemine 

iniciativas corporativas, tais como práticas de gestão do conhecimento, treinamento em local 



107 
 

de trabalho (TLT) e mentoria, entre outras. Destaca ainda que a universidade corporativa 

deveria atuar como consultora para o desenvolvimento dos colaboradores “mostrando o que 

está acontecendo no mercado e onde os colaboradores podem buscar informações sobre 

capacitação”. Para o G1, o corpo gerencial deve ser capacitado para sensibilizar os seus 

colaboradores pela busca de capacitação, além de fomentar fóruns colaborativos. 

O G2 sugeriu que a universidade corporativa deveria trabalhar de forma mais próxima 

das áreas de Responsabilidade Social e de SMS, no intuito de aproximar a questão da 

sustentabilidade do negócio da companhia e aponta que o grande desafio consiste em 

demonstrar para as outras áreas os impactos e os valores da sustentabilidade. O G1 destaca que 

o novo modelo proposto pela universidae corporativa prevê uma função de consultoria em apoio 

às áreas, promovendo aproximação e procurando entender com as áreas realmente funcionam, 

para que sejam oferecidas soluções que realmente atenda as suas necessidades. 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA E ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

O questionário utilizado nessa etapa foi elaborado e submetido inicialmente à 

orientadora deste trabalho, para validação das questões propostas. 

No dia 01 de setembro de 2017, as questões que compõem o questionários foram 

lançadas na plataforma de questionários online SurveyMonkey, e enviadas inicialmente para 3 

respondentes em uma etapa de pré-teste, objetivando verificar a sua consistência, o que apontou 

a necessidade de ajustes no instrumento. Após os ajustes, o questionário foi submetido para 

mais 2 respondentes e não foi apontada a necessidade de novos ajustes. O questionário validado 

é composto de 27 questões, sendo 21 questões fechadas e 6 abertas. 

No dia 13 de setembro de 2017, o questionário foi então enviado para 100 empregados 

que não exercem função gratificada na empresa em análise, sendo 50 empregados ocupantes de 

cargos de nível médio e 50 de nível superior, distribuidos nas seguintes áreas da empresa: 

Estratégia; Exploração e Produção; Refino e Gás Natural; Segurança, Meio Ambiente e Saúde; 

Recursos Humanos; e Responsabilidade Social. 

O texto introdutório do questionário informa sobre a garantia de confidencialidade em 

relação à identidade dos respondentes, objetivando maior adesão e, consequentemente, maior 

número e maior precisão nas respostas obtidas. A identificação dos respondentes foi restrita às 

informações relativas ao seu perfil, ao público do qual fazem parte e às respostas fornecidas no 

questionário. 

 



108 
 

4.3.1 Perfil dos empregados que responderam ao questionário 

 

No perído de 14 de setembro de 2017 a 02 de outubro de 2017, 46 das 100 pessoas que 

receberam o questionário enviaram as suas respostas, sendo 20 do sexo feminino (43,48%) e 

24 do sexo masculino (52,17%). Duas pessoas optaram por não fornecer a informação (4,35%). 

Em relação à idade, apenas 1 participante ignorou a questão (2,17%) e 1 tem idade 

entre 21 e 30 anos (2,17%). 17 participantes tem idade entre 31 e 40 anos (36,96%), 13 tem 

idade entre 41 e 50 anos (28,26%) e 14 tem mais de 50 anos de idade (30,43%), o que mostra 

um aparente equilíbrio entre a distribuição da quantidade de respondentes com idade a partir de 

31 anos. 

No que diz respeito ao tempo de trabalho na empresa, apenas 1 participante ignorou a 

questão e podem ser identificados 2 grandes focos de concentração, conforme pode ser 

observado na Figura 05. Há uma grande concentração acumulada nos intervalos de 6 a 10 anos 

e de 11 a 15 anos, que juntos representam 69,57% do total de participantes, e no intervalo de 

31 a 35 anos, representando 19,57% dos respondentes. O baixo número de respondentes com 

tempo de trabalho na empresa entre 16 e 30 anos pode estar atrelado ao período em que a 

empresa não realizou admissões em grande escala, retomadas nos últimos anos. 
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Figura 05 – Distribuição dos respondentes de acordo com o tempo de trabalho na empresa. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

A análise das respostas referentes ao nível de formação apresenta 2 empregados com 

formação em Ensino Médio (4,35%), 3 com ensino superior incompleto (6,52%), 12 com ensino 

superior completo (26,09%), 14 com pós-graduação lato sensu (30,43%), 12 com pós-

graduação stricto sensu (26,09%) e 3 com doutorado (6,52%), conforme a Figura 06. 

 

Figura 06 – Distribuição dos respondentes de acordo com o nível de formação 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

Ressalta-se que os empregados que participaram desta etapa da pesquisa não ocupam 

função gratificada nem função de confiança na empresa em análise e se distribuem em cargos 
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de nível médio (27 empregados) e superior (19 empregados), conforme a Figura 07. No gráfico, 

os cargos de nível superior são representados pela cor preta e os de nível médio pela cor cinza. 

 

Figura  07 – Distribuição dos respondentes de acordo com o cargo ocupado na empresa 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

Ao compararmos as Figuras 06 e 07, é possível verificar que o número de empregados 

que ocupam cargos de nível médio (19) é inferior ao número de empregados que declararam 

não possuir ensino superior completo (5), o que indica que continuaram buscando maior nível 

de formação após o ingresso na empresa. 

Entre os empregados respondentes, foi verificado que 25 (54,35%) participaram do 

Programa de Formação de empresa e 21 (45,65%) não participaram, conforme a Figura 08. Tal 

percentual se aproxima da distribuição dos empregados pelos cargos de nível médio e nível 

superior abordados nessa pesquisa, visto que o Curso de Formação hoje é obrigatório para todos 

os cargos, porém até alguns anos atrás era obrigatório apenas para os empregados de nível 

superior. 
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Figura 08 – Distribuição dos respondentes de acordo com sua participação no Programa de Formação da 

empresa 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

 

4.3.2 Análise dos resultados 

 

4.3.2.1 Análise da percepção dos empregados sem função gratificada a respeito da universidade 

corporativa e do tema sustentabilidade 

 

As informações fornecidas pelos respondentes do questionário online utilizado como 

instrumento nesta etapa da pesquisa permitiu que suas percepções fossem analisadas, conforme 

se descreve a seguir. 

Ao serem questionados a respeito da relevância dos cursos oferecidos pela 

universidade corporativa (cursos de formação e educação continuada) para o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, 2 (4,35%) empregados não forneceram suas 

percepções, 2 (4,35%) os consideraram irrelevantes e 11  (23,91%) os consideram pouco 

relevantes. Porém, como se observa na Figura 09, a maior parte dos respondentes atribui 

relevância a tais cursos: 17 (36,96%) os consideram realmente relevantes e 14 (30,43%) os 

consideram muito relevantes, o que equivale a 67,39% dos respondentes se for considerado o 

somatório das duas respostas. Esse resultado se mostra alinhado ao entendimento de Eboli 
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(2004) a respeito do assunto, já que a autora considera que a educação corporativa tem como 

função a capacitação dos empregados para além do ambiente corporativo, refletindo também 

no seu desenvolvimento pessoal. 

 

Figura 09 – Percepção da relevância dos cursos oferecidos pela UC para o desenvolvimento pessoal e  

profissional 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

Ao serem questionados sobre a contribuição do Programa de Formação de 

Empregados da empresa, atualmente obrigatório para todos os egressos através de processos 

seletivos públicos para cargos tanto de nível médio quanto de nível superior, todos os 

respondentes (mesmo aqueles que não participaram do referido curso) reconheceram que a ação 

educacional realmente contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional, sendo 

identificadas variações em relação à importância dessa contribuição. 8 respondentes (17,39%) 

acreditam que o referido programa pouco contribui, 21 (45,65%) acreditam que simplesmente 

contribui e 17 (36,96%) acreditam que muito contribui, conforme pode ser observado na Figura 

10. Esse resultado é corroborado pelo pensamento de Brandão (2006), que descreve a 

universidade corporativa como um guarda-chuva de amplas e variadas dimensões em prol da 

competitividade, abarcando, entre outros fatores, o desenvolvimento profissional de seus 

colaboradores. 
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Figura 10 – Percepção sobre a contribuição a respeito do Programa de Formação de Empregados para o 

desenvolvimento profissional 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

No que diz respeito à relevância da disseminação da visão, da missão e dos valores da 

empresa para todos os seus empregados, apenas 1 respondente (2,17%) declarou não perceber 

relevância nessa disseminação. Todos os outros atribuíram algum grau de relevância ao 

processo, sendo que 10 respondentes (21,74%) consideram essa disseminação pouco relevante, 

14 respondentes (30,43%) consideram realmente relevante, e 21 respondentes (45,65%), 

consideram muito relevante, conforme a Figura 11. O resultado se apresenta alinhado ao 

defendido por Blass (2005), que defende a importância do entendimento das necessidades 

individuais e organizacionais, com base na missão, na visão, nos valores, nos objetivos e nas 

metas, que devem ser definidos de forma clara, no intuito de apoiar a sobrevivênca e a 

competitividade organizacional. 
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Figura 11 – Percepção da relevância da disseminação da visão, da missão e dos valores da empresa para 

todos os empregados. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

Em relação à relevância da inserção de ações de responsabilidade social na cultura 

organizacional como estratégia de negócio, apenas 3 respondentes (6,52%) declararam não 

perceber relevância. Todos os outros atribuíram algum grau de relevância ao processo, sendo 

que 7 respondentes (15,22%) consideram essa disseminação pouco relevante, 17 respondentes 

(36,96%) consideram realmente relevante, e 19 respondentes (41,30%), consideram muito 

relevante, conforme a Figura 12. O resultado se apresenta alinhado ao pensamento de Yu e Choi 

(2016), que destacam que na última década foi verificada maior integração entre a 

responsabilidade social empresarial e os negócios e reconhecem o papel fundamental da cultura 

organizacional sobre as transformações organizacionais. 
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Figura 12 – Percepção da relevância da inserção de ações de responsabilidade social na cultura organizacional 

como estratégia de negócio 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

No intuito de analisar mais profundamente as percepções dos respondentes a respeito 

do que entendem sobre a temática sustentabilidade, o questionário apresentou uma pergunta 

aberta questionando o que seria sustentabilidade. As respostas fornecidas foram variadas e 

mostraram que diversos respondentes possuem visão alinhada com a forma como diversos 

autores conceituam o tema, conforme se descreve abaixo. 

Foi verificadoooo que para alguns respondentes, ao serem questionados a respeito do 

seu entendimento sobre sustentabilidade, a dimensão ambiental era a primeira a ser lembrada: 

- Uso de recursos com o mínimo de desperdício. 

- Utilizar sem degradar. 

- Cuidar do presente para que tenhamos futuro. É viver em equilíbrio com o ambiente. 

- É a manutenção das ações humanas que favorecem ao meio ambiente, com menor 

impacto possível ao mesmo. 

- Bom uso dos recursos naturais da Terra. 

- Respeitar e preservar o meio ambiente que você habita. 

- Preservar a vida. 

- Para mim não só as grandes ações, mas também as rotineiras que devam ser 

constantes e sempre conscientes. O lugar aonde você frequenta deve buscar o uso dos 

recursos disponíveis com responsabilidade. 

 

Por mais que seja muito frequente que o entendimento dos indivíduos a respeito da 

sustentabilidade aponte apenas para a perspectiva ambiental, Sachs (1993) destaca que é preciso 

que a visão holística a respeito dos problemas da sociedade seja trabalhada de forma que foque 

além das questões relacionadas aos recursos naturais, o que pode representar uma possibilidade 

de melhoria em relação às soluções educacionais apresentadas pela universidade corporativa. 
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Alguns respondentes relacionam a importância da preocupação com o meio ambiente 

com a questão de sobrevivência das gerações futuras, o que se apresenta alinhado ao 

pensamento de Gadotti (2008), que defende a importância da capacidade de entrosamento para 

que sejam possíveis as transformações necessárias para o alcance da sustentabilidade. Tal 

relação pode ser verificada através das falas a seguir: 

- É produzir de modo que não cause escassez de recursos, buscando renovação e 

garantindo a existência de recursos para as próximas gerações. 

- Otimização dos recursos para garantir continuidade e um futuro confortável para as 

próximas gerações. 

- Viver com uso racional dos recursos naturais, respeitando o meio ambiente e 

aplicando os 3R, para garantir qualidade de vida para as gerações futuras. 

- Garantia de atuação no futuro. 

- Utilizar um bem hoje sem privá-lo a futuras gerações. 

- Em linhas gerais, é otimizar recursos hoje, com vistas às gerações futuras poderem 

ter acesso a condições melhores que as atuais. 

- Manter as boas condições nas quais vivemos hoje em um futuro para nós e as 

próximas gerações. 

 

Alguns respondentes destacaram a relação entre a dimensão econômica e a dimensão 

ecológica, como pode ser verificado através dos trechos a seguir: 

- Desenvolvimento de atividades por uma entidade, sem prejuízo de sua continuidade, 

observando e preservando o ambiente onde está inserida. 

- É desenvolver as ações necessárias levando em consideração a continuidade do 

ambiente em que se está imerso de forma a permitir inclusive a continuidade das suas 

próprias ações. 

- Atuar de forma a garantir a continuidade de suas atividades e com o mínimo impacto 

para o ambiente em que está inserido. 

- Retirar o mínimo do meio ambiente com o máximo de eficiência. 

- É um conjunto de ações que permitam a uma empresa permanecer estável 

economicamente sem prejudicar o meio ambiente e até preservá-lo para gerações 

futuras. 

- Realizar atividades necessárias para a sobrevivência, preservando recursos naturais 

e minimizando impactos sobre o meio ambiente. 

- Modo de produzir que garante a preservação do ambiente, o respeito às pessoas e a 

manutenção do lucro. 

- Sustentabilidade é exercer uma atividade produtiva com o mínimo de degradação 

ambiental e humana. 

- Ações para garantir um desenvolvimento sustentavel para empresa e o ambiente que 

ela afeta. 

 

De forma correlata ao defendido por Sachs (1993), que prega que a sustentabilidade 

tem como objetivo o equilíbrio entre as dimensões econômica, ecológica, social, espacial e 

cultural, sendo necessária a cooperação e o comprometimento de todos os envolvidos, foram 

identificados alguns depoimentos: 

- Agir buscando neutralizar os impactos econômicos, sociais, ambientais e culturais 

nas sociedades de alguma forma envolvida com todo o processo, que inicia na 

elaboração da ideia até o descarte das sobras. 
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- É quando se faz uma gestão empresarial, buscando a preservação do meio ambiente, 

mantendo a relação de interação com a comunidade próxima a sua área de atuação e, 

por fim, provendo um bem estar à sua força de trabalho. 

- Atender as necessidades do presente levando em consideração as necessidades das 

gerações futuras, mantendo o equilíbrio entre as variáveis econômica, social e 

ambiental. 

- Crescimento dos negócios com abordagem não só econômica, mas também com 

preocupação nas demais variáveis do meio social. 

- É avançar e crescer com responsabilidade de preservação do meio ambiente e do 

desenvolvimento social. 

- É uma forma de atuação ética e que respeite à Sociedade, o meio ambiente e os 

negócios da organização. 

- É manter a produtividade da empresa sem prejudicar as partes interessadas, tais como 

empregados, meio ambiente e sociedade. É manter a empresa saudável. 

- É possibilitar que algo seja feito de forma coerente, racional, em conformidade e 

dentro da ética, e também de acordo com as expectativas dos stakeholders. 

 

Alguns entrevistados demonstraram descrédito em relação à temática, descrevendo 

ações de sustentabilidade como estratégia de sobrevivência da empresa: 

- Devido à formação e visão política, esse é um conceito no qual não acredito muito, 

pois para mim se trata de uma estratégia de negócio que visa minimizar riscos e danos 

com o propósito de não afetar a imagem da corporação. 

- Difícil definir um ambiente sustentável trabalhando em uma empresa que utiliza os 

recursos naturais não renováveis. Entendo que a sustentabilidade passa por ações que 

visem criar alternativas de negócios e ganhos financeiros, sem comprometer as ações 

futuras, ou seja, investir em energias renováveis, suprimento da sociedade com fontes 

alternativas, isso no nosso nicho. 

 

 

Para alguns respondentes, a sustentabilidade está ligada à questão da sobrevivência e 

perenidade da instituição: 

- Ato de permanecer, em certo nível, por um determinado prazo. 

- Perenidade, vida longa, durabilidade. 

- Negócio perene e rentável. 

- Garantia de sobrevivência do negócio no longo prazo, com rentabilidade. 

- O que tem capacidade de se sustentar por um longo prazo com ou sem o fator gerador 

presente. 

- É a capacidade de se manter ao longo do tempo. 

- A condução dos negócios de forma que as ações de hoje não comprometam o futuro 

da companhia 

- É aquilo que pode perdurar, se sustentar. 

- Garantir a existência de um sistema, empresa, comunidade por longo prazo, através 

de atitudes que gerem valor. 

 

Os respondentes foram questionados se, durante a realização das suas atividades 

diárias, se preocupam com as questões relativas à sustentabilidade. Conforme pode ser 

observado na Figura 13, somente 1 respondente (2,17%) ignorou a pergunta. Apenas 3 

respondentes (6,52%) responderam que nunca se preocupam e 2 (4,35%) responderam que 

raramente se preocupam. 11 respondentes (23,91%) afirmaram que se preocupam às vezes. Se 

reunirmos o quantitativo que declarou se preocupar muitas vezes com as questões relacionadas 
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à sustentabilidade (14) e o que declarou sempre se preocupar (15), chegaremos a um percentual 

de 63,04%. Para Boff (2013) a sustentabilidade não surge de forma mecânica, pois resulta de 

um processo de educação, em que as relações são definidas ou redefinidas. 

 

Figura 13 – Preocupação dos respondentes com as questões relacionadas à sustentabildiade na realização de 

tarefas diárias 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

Ao serem questionados sobre a sensação de se sentirem responsáveis pelos impactos 

provocados pelo uso dos recursos da empresa, 2 responderam que nunca tem essa sensação 

(4,35%), 4 responderam que raramente (8,7%) e 9 responderam que às vezes se sentem 

responsáveis (19,57%). A maioria (69,57%) demonstrou sentir essa responsabilização e 

responderam que muitas vezes se sentem responsáveis e 15 responderam que sempre se sentem 

responsáveis, conforme pode ser visto a Figura 14. Conforme destacado por Eboli (2004), a 

educação corporativa deve apresentar práticas educativas sustentáveis, desenvolvendo a 

criticidade dos seus empregados, alterando o seu comportamento e suas atitudes, através de um 

processo contínuo de aprendizagem. 
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Figura 14 – Percepção dos respondentes em relação à sua responsabilidade sobre os impactos provocados pelo 

uso dos recursos da empresa 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

Ao se questionar sobre a importância da universidade corporativa trabalhar a temática 

da sustentabilidade, observou-se, através das respostas fornecidas nessa etapa da pesquisa, que 

a maioria dos respondentes considera importante que a universidade corporativa trabalhe o tema 

sustentabilidade: 40 empregados responderam sim ao questionamento (86,96%) e apenas 6 

responderam não (13,04%), de acordo com a Figura 15. O resultado se apresenta alinhado ao 

pensamento de Brunstein, Scartezini e Rodrigues (2012), para os quais a educação para a 

sustentabilidade sustenta a estratégia de ampliar a visão sobre os variados processos 

organizacionais, desenvolvendo um olhar mais crítico sobre o tema e promovendo reflexões 

sobre a sustentabilidade além das fronteiras da organização. 
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Figura 15 – Percepção dos respondentes sobre a importância da universidade corporativa trabalhar o tema 

sustentabilidade. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

Ao serem questionados sobre quais dimensões da sustentabilidade consideram mais 

importantes para serem trabalhadas pela universidade corporativa, 7 participantes optaram por 

não responder (15,22%). A dimensão econômica foi a mais apontada por 13 respondentes 

(28,26%), seguida pela dimensão ambiental com 8 indicações (17,39%), pela dimensão social 

com 6 indicações (13,04%), pelas dimensões cultural e territorial, cada uma com 5 indicações 

(10,87%), e em último lugar a dimensão política, com 2 indicações (4,35%). A variação das 

respostas, apresentada na Figura 16, está alinhada ao defendido por Silva (2015), que alerta 

sobre a necessidade de guiar as discussões sobre sustentabilidade para diversas dimensões. 
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Figura 16 – Percepção sobre a escala de importância das dimensões da sustentabilidade 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

O fato da dimensão econômica ter sido a mais apontada leva ao entendimento de que 

o posicionamento dos respondentes pode estar atrelado ao momento vivenciado pela empresa 

e às próprias informações contidas no seu relatório de sustentabilidade, onde declara que o seu 

compromisso atual está ligado à sua necessidade de sustentabilidade financeira (com foco na 

redução da sua dívida) e na segurança. A abordagem da dimensão ambiental, que normalmente 

é destacada quando se fala em sustentabilidade, leva a entender que os respondentes estão 

alinhados com a temática e com os impactos do negócio sobre o ambiente. Em relação à 

dimensão social, a terceira mais citada, sua abordagem demonstra que os respondentes 

entendem a importância do cuidado da empresa em relação aos seus públicos de interesse. 

Ao serem questionados sobre a participação efetiva da universidade corporativa na 

promoção da aprendizagem para a sustentabilidade, 12 respondentes declararam que a sua 

percepção é de que a empresa não participa (26,09%), 15 de que a empresa participa muito 

pouco (32,61%), 12 acreditam que participa mais ou menos (26,09%), 7 acreditam que participa 

bastante (15,22%) e nenhum acredita que participe extremamente, conforme a Figura 17. É 

relevante o número de respondentes que acreditam que a empresa não participa de forma 

suficiente para a promoção da aprendizagem para a sustentabilidade. Uma pesquisa realizada 

no portfólio de cursos relacionados à sustentabilidade oferecidos pela empresa revelou uma 

pequena quantidade de soluções educacionais, corroborando com o que os respondentes 

expressaram. Porém, é imporante destacar que Gadotti (2008) defende a necessidade de 
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integração e a interatividade entre a educação para a sustentabilidade e outras temáticas, como 

saúde, trabalho, ciência, práticas sociais, e outras. Para Jacob e Simão Filho (2010), a escassez 

de soluções educacionais voltadas para o tema sustentabilidade representa a carência de uma 

busca para a questão da sustentabilidade no seu sentido mais amplo. O resultado desse 

questionamento indica a necessidade de criação de circuntâncias, conforme defendido por 

Brunstein, Scartezini e Rodrigues (2012), no intuito de desenvolver nos colaboradores um olhar 

crítico sobre um assunto, tornando-se capaz de refletir e pensar na sustentabilidade além da 

empresa.  

 

Figura 17 – Percepção sobre participação efetiva da universidade corporativa na promoção da aprendizagem para 

a sustentabilidade 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

Em relação à relevância da promoção de ações educacionais voltadas para a 

compreensão da importância da cultura organizacional na execução de suas atividades, apenas 

3 respondentes (6,52%) declararam não perceber relevância. Todos os outros atribuíram algum 

grau de relevância ao processo, sendo que 11 respondentes (23,91%) consideram essa 

disseminação pouco relevante, 18 respondentes (39,13%) consideram realmente relevante, e 14 

respondentes (30,43%), consideram muito relevante, conforme a Figura 18. Tal resultado se 

apresenta alinhado ao destacado por Brunstein, Scartezini e Rodrigues (2012), que defendem 

que a educação corporativa atua como intrumento na compreensão dos processos da 

organização. 

Não participa Participa muito
pouco

Participa mais ou
menos

Participa bastante Participa
extremamente

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%



123 
 

 
Figura 18 – Percepção sobre a relevância da promoção de ações educacionais voltadas para a compreensão da 

importância da cultura organizacional na execução de suas atividades. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

Com base nas respostas coletas, foi possível observar que a maioria dos respondentes 

acredita que a cultura organizacional pode ser elemento de disseminação da responsabilidade 

social e pode promover o envolvimento dos empregados nos programas de RS, conforme pode 

ser observado na Figura 19. Apenas 1 respondente (2,17%)  ignorou a questão e nenhum 

discordou plenamente. 1 respondente (2,17%) declarou discordar parcialmente, 5 declararam 

que não concordam nem discordam (10,87%), 15 declararam que concordam parcialmente 

(32,61%) e 24 declaram que concordam plenamente (52,17). Os resultados apresentam 

aderência ao defendido por Alavi, Kayworth e Leidner (2005), que descrevem a cultura 

organizacional como caminho para a gestão do conhecimento e do aprendizado organizacional, 

pois estabele valores, crenças e os processos de trabalho. O que também se encontra alinhado 

ao entendimento de Lee, Raschke e St Louis (2006), que defendem que a cultura organizacional 

é capaz de incentivar a criação de valor para os trabalhadores. 
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Figura 19 – Percepção sobre a cultura organizacional como elemento de disseminação da responsabilidade social 

e de promoção do envolvimento dos empregados nos programas de RS 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

Na avaliação dos respondentes em relação à relevância do comprometimento da 

liderança no estabelecimento de transformações culturais, foi verificado que 2 consideram esse 

comprometimento irrelevante (4,35%) e 5 consideram pouco relevante (10,87%). A maioria, 

no entanto, demonstrou acreditar nessa relevância e 8 consideram realmente relevantes 

(17,39%) e 31 declararam como muito relevante (67,39%), reunindo um total de (84,78%), 

conforme a Figura 20. O resultado apresenta alinhamento com o pensamento de Schein (2009), 

que defende que os líderes são capazes de definir a cultura à medida que estabelecem grupos e 

organizações. 
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Figura 20 – Percepção sobre a relevância do comprometimento da liderança no estabelecimento de 

transformações culturais 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

Na avaliação dos respondentes em relação à relevância do engajamento dos gestores 

nas questões relacionadas à sustentabilidade para a contribuição para mudança comportamental 

dos empregados, foi verificado que 2 consideram esse comprometimento irrelevante (4,35%) e 

5 consideram pouco relevante (10,87%), conforme a Figura 21. A maioria, no entando, 

demonstrou acreditar nessa relevância e 10 consideram realmente relevantes (21,74%) e 29 

declararam como muito relevante (63,04%), reunindo um total de (84,78%). O resultado se 

mostra alinhado ao pensamento de Freire et al. (2016), que defende que os gestores são 

impelidos a se tornarem líderes e a fomentar o desenvolvimento dos seus colaboradores.  
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Figura 21 – Percepção sobre a relevância do engajamento dos gestores nas questões relacionadas à 

sustentabilidade para a contribuição para mudança comportamental dos empregados 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

4.3.2.2 Análise da percepção dos empregados sem função gratificada a respeito do funcionamento 

da universidade corporativa 

 

Em relação à frequência com que participam de cursos de educação continuada 

oferecidos pela universidade corporativa, 9 respondentes (19,57%) informaram que geralmente 

não participam de tais cursos, apesar da empresa informar que os oferece para todos os 

empregados. 17 (36,86%) responderam que geralmente participam de apenas 1 curso por ano, 

19 (41,30%) participam em média de 2 ou 3 cursos por ano, e apenas 1 informou que participa 

de mais de 3 cursos por ano, conforme demonstrado na Figura 22. Em relação a esse resultado, 

é necessário que se leve em consideração que a empresa possui instalações por diversos estados 

brasileiros e a sua universidade corporativa possui apenas 2 núcleos (no Rio de Janeiro e em 

Salvador), o que pode favorecer a participação em maior número de cursos dos empregados 

que desenvolvem suas atividades em localidades mais próximas desses núcleos. Esse 

distanciamento, atrelado às restrições financeiras enfrentadas pela empresa e à redução do seu 

quadro de empregados, impactam sobre o tempo disponível para a realização das demandas de 

trabalho, permitindo que haja pouco tempo disponível para a participação em cursos de 

educação continuada. Cabe destacar que, ao serem questionados sobre a relevância dos cursos 

oferecidos pela universidade corporativa nesse mesmo questionário, 67,39% dos respondentes 

consideraram ser realmente ou muito relevantes. 
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Figura 22 – Frequência de participação dos respondentes nos cursos de educação continuada da universidade 

corporativa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

Em relação à percepção dos respondentes a respeito do papel da educação a distância 

(EaD) no estímulo e/ou facilitação da participação dos empregados nas soluções educacionais, 

1 respondente não expos a sua opinião e 5 (10,87%) não acreditem que essa modalidade de 

solução educacional estimule ou facilite a participação dos empregados. A maioria 86,96% 

consideram que a modalidade oferece alguma vantagem, como pode ser observado na Figura 

23. Entre os respondentes 16 acreditam que o EaD apenas facilite, 10 acreditam que apenas 

estimule, e 14 acreditam que essa modalidade de ensino tanto estimula quanto facilita a 

participação dos empregados. De forma alinhada ao pensamento de Silva (2015), ao analisar 

que a maioria respondeu que acredita que a educação à distância não estimula mas facilita, 

pode-se concluir que a universidade corporativa e os gestores não tem atuado de forma 

satisfatória na motivação dos colaboradores.  

Para Vygostsky (1989), a aprendizagem só ocorre se acompanhada de afetividade, 

relação e motivação, sendo o desenvolvimento provocado pela aprendizagem resultante das 

experiências, das relações compartilhadas e do cenário no qual o indivíduo está integrado. Em 

relação aos indivíduos que declararam acreditar que a educação à distância tanto estimula 

quanto facilita, suas manifestações nos levam a crer que foram motivados por vantagens 

percebidas como flexibilidade de horário, carga horária diária definida pelo aprendiz e 

oportunidade de realizar revisões e leituras complementares, conforme destaca Silva (2015). 
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Em relação aos respondentes que declaram que a educação à distância estimula mas não facilita, 

assim como Silva (2015), pode-se infeir que o fato das soluções educacionais na modalidade 

educação à distância serem viabilizadas apenas na intranet representa uma dificultadora, já que 

os empregados possuem diversas obrigações diárias e só tem permissão para acessar tais 

soluções no ambiente corporativo. 

 

Figura 23 – Percepção sobre a educação a distância (EaD) 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

Ao serem questionados a respeito de sua preferência em relação às modalidades de 

ensino presencial, à distância e mista (parte à distância e parte presencial), 30 respondentes 

(69,77%) manifestaram preferência pela educação à distância, o que pode estar atrelado ao 

momento vivenciado pela empresa e às dificuldades encontradas pelos empregados para 

participarem de cursos presenciais (parcialmente ou em sua totalidade). Entre os demais, 8 

empregados (17,39%) responderam que preferem a modalidade mista e 5 (11,36%) que 

preferem a modalidade presencial. Tal resultado, apresentado na Figura 24 se contrapõe ao 

pensamento de Silva (2015), que acredita que, em situações normais, a maioria dos empregados 

demonstraria preferência pelas soluções presenciais, visto que tal modalidade permite o 

afastamento das atividades diárias de trabalho e maior imersão no conteúdo proposto, além de 

possibilitar maior interação entre os participantes. 
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Figura 24 – Preferência dos respondentes quanto à modalidade de ensino 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

4.3.2.3 Vantagens e desvantagens da universidade corporativa percebidas pelos empregados sem 

função gratificada 

 

O questionário aplicado aos empregados sem função gratificada possui 2 questões 

abertas que buscam captar o que esses respondentes consideram como vantagens e o que 

consideram como desvantagens em relação à universidade corporativa. 

Inicialmente foram analisadas as declarações dos respondentes sobre o que percebem 

como vantagens e/ou facilitadores da universidade corporativa. Em suas respostas, muitos 

destacam facilidades como “treinamento em horário de trabalho”, “estar em região de acesso 

fácil e conhecido”, “facilidade de acesso para os profissionais do Rio de Janeiro” e ser “de 

graça”. Em relação à infraestrutura, os respondentes observaram que a universidade corporativa 

é um “local adequado para o treinamento presencial”, possui “ótima infraestrutura” com “salas 

com bom espaço” e dispõe de “recursos de primeira linha (videoconferência e audiovisuais)” e 

“salas com computadores”. 

Os cursos presenciais foram apontados como preferidos por alguns respondentes que 

declaram que “o rendimento não é bom quando o treinamento é feito no local de trabalho porque 

as atividades laborais sempre acabam suprimindo o tempo e a qualidade do curso” e a 

“universidade corporativa ajuda a focar no treinamento”. Foi citado ainda que “o empregado 

consegue se desligar das atividades, focando na sua evolução, o que traz retorno para a empresa 

que passa a ter um profissional atualizado”. 
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Alguns respondentes destacaram tópicos relacionados à aplicabilidade das ações 

educacionais e à competência dos profissionais envolvidos na elaboração e aplicação dos 

cursos, como: “curso de formação alinhado ao negócio”, “ensino específico para uso no 

trabalho”, “soluções educacionais específicas para atender às necessidades do negócio” e 

“professores qualificados e dedicados”. Alguns respondentes destacaram que o fato da maioria 

dos instrutores ser composta por empregados da empresa faz com que estejam mais alinhados 

com a sua realidade, aumentando a aplicabilidade do conteúdo trabalhado. A organização dos 

cursos também foi destacada, já que a universidade corporativa realiza o “envio prévio da 

ementa do curso e do material de apoio”, o que permite que os profissionais possam adquirir 

maiores detalhes sobre como o curso será realizado e se aproximar do conteúdo que será 

ministrado. 

A abrangência das ações da universidade corporativa foi destacada por alguns 

respondentes, que declararam que tais ações representam “oportunidades de manter os 

empregados atualizados com o que é praticado no mercado e nas demais empresas que são 

benchmarking” além de proporcionarem “reciclagem profissional” e “desenvolvimento pessoal 

do empregado”. Tais declarações corroboram o pensamento de Meister (1999), que atribui à 

universidade corporativa a responsabilidade sobre a formação e o desenvolvimento de talentos 

humanos nas organizações. 

A interatividade também é destacada como vantagem por um grande grupo de 

respondentes, que destacam que a participação em cursos presenciais favorece a “troca de 

experiências/conhecimento com outros profissionais da empresa (formação de rede)” e o 

“contato e relacionamento direto com os professores e colegas”, além do “alinhamento de 

conhecimentos e de práticas entre pessoas de diferentes áreas”. 

Foi declarado ainda como vantagem o fato da universidade corporativa ser “um local 

natural para o fortalecimento e o fomento da cultura da organização”, o que corrobora o 

pensamento de Meister (1999), que defende que um dos traços mais relevantes da educação 

corporativa é a capacitação formal de empregados nos valores, nas crenças e na cultura da 

organização, e de Khan e Afzal (2011), que destacam os impactos diretos da educação sobre a 

cultura, através do desenvolvimento de habilidades e do conhecimento dos funcionários da 

organização. A cultura organizacional é apontada pelos autores como um dos pontos mais 

relevantes na criação de vantagem competitiva para a preservação do desempenho 

organizacional elevado. 

Dando continuidade ao estudo, os empregados foram questionados a respeito das 

desvantagens ou dificultadores percebidos por eles em relação à universidade corporativa. 
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A localização física da universidade corporativa, destacada anteriormente por outros 

respondentes como facilidade (provavelmente por trabalharem em unidades com acesso mais 

fácil à universidade corporativa), foi apontada por diversos respondentes como “impeditiva 

para a participação de empregados que estão fora” das cidades onde os núcleos da universidade 

corporativa estão localizados. Segundo esses empregados, “Os polos de treinamento são 

restritos. Com a restrição de verbas de viagens, os empregados de outras regiões ficam sem 

treinamento, pois não são disponibilizadas verbas para cursos externos.”. A localização da 

universidade corporativa também é criticada por estar “localizada numa área com riscos 

relacionados à segurança pública, impedindo que suas atividades sejam realizadas após as 18 

horas”. 

Alguns respondentes apontam ainda a “falta de liberação gerencial” como fator 

dificultador para a sua participação nos cursos oferecidos pela universidade corporativa, pois 

nem sempre é possível “garantir a participação em cursos, caso haja alguma agenda de trabalho 

considerada prioritária pelo gerente” e por, em algumas situações, “dependerem de indicação a 

partir de preferência gerencial por uns em detrimentos de outros”. 

No que diz respeito à disponibilização dos cursos, alguns respondentes declararam que 

“a organização dos cursos deixa muito a desejar” e “falta planejamento e comunicação”. 

Segundo eles, “as informações sobre os cursos não são disponibilizadas pela universidade 

corporativa” ou “não chegam à ponta”. Os respondentes demonstram preocupação também em 

relação à quantidade de cursos oferecidos e alegam que a universidade corporativa apresenta 

uma “catálgo de cursos reduzido” e “dificuldade para oferecer novos cursos”, apresentando 

“pouca disponibilidade durante o ano para determinados assuntos”. Segundo a percepção de 

alguns respondentes, a universidade corporativa é “uma área que está sendo deixada de lado 

pela empresa”. 

Complementam que quando “existe a disponibilização da agenda, não há 

acompanhamento a respeito da realização ou não dos cursos”. Os respondentes complementam 

que “nem sempre o curso selecionado pelo empregado é realizado pela universidade 

corporativa”, o que torna “difícil o cumprimento do PDRH” (Plano de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos). 

Em relação ao conteúdo dos cursos de formação e à sua aplicabilidade, alguns 

respondentes também apresentaram suas preocupações em relação à “demora na atualização do 

conteúdo e na dinamização dos cursos existentes” e à “necessidade de alinhamento entre os 

cursos de educação continuada e o negócio da empresa”. A carga horária dos cursos também 
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foi apontada como ponto a ser melhorado, visto que alguns cursos possuem “carga horária 

muito extensa”, segundo a percepção de alguns respondentes. 

O “despreparo pedagógico de alguns instrutores que tem muito conhecimento sobre o 

assunto”, mas “falta de formação didática” também foi apresentado como ponto dificultador 

por alguns respondentes. Porém, esses empregados reconhecem que “tem-se que entender que 

o instrutor é um colega de trabalho, e que está ali com a melhor das intenções” e que “alguns 

professores possuem visão restrita a empresa”, já que a maioria dos instrutores é composta por 

empregados da própria empresa que detem conhecimento específicos sobre suas áreas de 

atuação. O fato das turmas serem formadas exclusivamente por empregados da empresa foi 

apontado por alguns respondentes como desvantagem, visto que a “falta de contato com pessoas 

de outras empresas ou mercados” dificulta a troca de experiências externas. 

Quanto aos cursos oferecidos através da modalidade EaD, alguns respondentes 

apontaram que a universidade corporativa “não está oferecendo cursos interessantes 

ultimamente” e que “o espaço onde se cria os EaD's ainda está precário, com problemas técnicos 

e falta de pessoal”. Além da pequena diversidade de cursos oferecidos, alguns respondentes 

apontaram também a “resistência que ainda existe por parte dos empregados em relação à 

educação à distância” como uma questão a ser enfrentada, necessitando de maior “estímulo por 

parte da universidade para a divulgação das vantagens dessa modalidade de ensino”. 

Um respondente declarou que atualmente “a universidade corporativa não faz jus ao 

nome e funciona na verdade como grande centro de treinamento”, o vai de encontro ao 

defendido por Meister (1999), Eboli (2004), e Vieira e Francisco (2012), que defendem que as 

universidades corporativas devem assumir um papel mais estratégico e menos tático ou 

operacional, como verificado nos centros de treinamento, e oferecer capacitações direcionadas 

às tendências dos negócios, à qualificação técnica e profissional dos seus colaboradores, ao 

estímulo à educação continuada e às diversas possibilidades de aprendizagem. 

Em relação à abrangência das ações da universidade corporativa em análise, um 

número significativo de respondentes declara que sente falta de cursos que fomentem “o 

desenvolvimento individual no intuito de fortalecer a visão do negócio e do mundo”, assim 

como de cursos “que se adequem às necessidades dos empregados, das áreas e das funções que 

desempenham” visto que o conteúdo de grande parte dos cursos “muitas vezes não se aproxima 

da aplicação prática das unidades operacionais” e “a discussão fica apenas na esfera teórica”, o 

que “não gera um bom aproveitamento dos conhecimentos”. A percepção de alguns 

respondentes é de que, após a participação em alguns cursos, não conseguem “mensurar a 

aplicabilidade efetiva dos resultados das soluções educacionais para o negócio”. 
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Apesar de poucos respondentes declararem que não veem desvantagens ou 

dificuldades, outros manifestaram pesar em relação à redução do porte da universidade 

corporativa da empresa em análise que, segundo eles, “era um orgulho para os empregados”.  

 

5 APLICABILIDADE DO RESULTADO DA PESQUISA 

 

O objetivo desse capítulo é apresentar a aplicabilidade do resultado da pesquisa, visto 

se tratar de uma dissertação vinculada a um Mestrado Profissional em Sistemas de Getão com 

foco em Responsabilidade Social. 

Por mais que os resultados de uma pesquisa baseada em um estudo de caso não possam 

ser generalizados para outras instituições, podem servir de insumo para que outras empresas 

ponderem a respeito da educação corporativa com foco na sustentabilidade. Sendo assim, 

considera-se que as sugestões de aplicabilidade apresentadas podem também favorecer outras 

organizações que possuem o mesmo propósito. 

A partir das informações fornecidas pelos gerentes entrevistados e pelos empregados 

sem função gratificada que responderam aos questionários encaminhados, algumas sugestões 

de mudanças e/ou melhorias para a universidade corporativa e para a educação corporativa 

voltada para a sustentabilidade foram propostas e serão apresentadas a seguir. 

Entre as questões apontadas pelos respondentes do questionário proposto, teve 

destaque a necessidade de aproximação entre os cursos e a realidade da empresa, de forma que 

o seu conteúdo esteja alinhado às suas estratégias e seja capaz de atrair e manter o interesse dos 

empregados durante o treinamento. Para tanto, o portfólio de cursos deve ser adaptado às 

necessidades do negócio e as áreas devem ser envolvidas no levantamento das necessidades de 

desenvolvimento dos seus colaboradores. Alguns respondentes apontaram também que a 

necessidade de se retirar os empregados de suas zonas de conforto para que possam avançar 

mais em temas como diversidade, respeito às diferenças, autoconhecimento e desenvolvimento 

humano. 

Em relação aos tutores internos, foram identificadas sugestões relacionadas ao 

estabelecimento de um processo estruturado de identificação e capacitação de docentes 

internos, capazes de compartilhar melhores práticas não apenas em sala de aula, mas através de 

soluções como treinamento em local de trabalho, monitoria, tutoria e outras. 

Foi sugerido por parte dos entrevistados e respondentes que os cursos presenciais 

sejam realizados de forma descentralizada, através da busca de docentes internos e da 
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disponbilização de espaços nas unidades da empresa localizadas em outras regiões, no intuito 

de reduzir o custo com deslocamento e promover maior capacitação. De forma complementar, 

também foi apontada a necessidade do aumento na oferta de cursos no formato de educação à 

distância e mistos, face às dificuldades encontradas por parte dos empregados para se deslocar 

devido tanto às restrições financeiras quanto à dificuldade para deixar a estação de trabalho pelo 

excesso de demandas. Em relação a esse ponto, foi verificada a sugestão para que seja realizado 

um levantamento das dificuldades em participar das soluções em EaD e a necessidade de 

melhorias nos cursos realizados na referida modalidade, visto que a universidade corporativa 

ainda não é considerada pelos respondentes como referência nessa modalidade de ensino. 

Foi sugerida, de forma significativa, a possibilidade de acesso aos cursos em EaD fora 

do ambiente corporativo, o que foi apontado pelo gerente atuante na universidade corporativa 

como possibilidade já em análise. 

Os respondentes também propuseram que o calendário de cursos seja revisto e melhor 

distribuído no decorrer do ano, face à redução do número de turmas ofertadas no momento. 

Atrelada a esse ponto, foi destacada a necessidade de estabelecimento de critérios para melhorar 

divulgação dos cursos ofertados, uma vez que os empregados recebem a divulgação de cursos 

que não se aplicam às suas áreas e não dispõem de tempo para selecionar aqueles que lhes são 

pertinentes, o que os leva a, muitas vezes, ignorem as divulgações. 

Foram sugeridas propostas de sensibilização para que os empregados (tanto gerentes 

quanto empregados sem função gratificada) sejam atraídos para a sala de aula, de forma que 

percebam a importância da capacitação no fortalecimento e na qualificação do corpo técnico. 

Foi destacada ainda a necessidade de conscientização/responsabilização dos gestores a respeito 

da liberação de membros das suas equipes para participarem dos cursos ofertados, além de 

maior transparência na indicação dos participantes. 

Recebeu destaque entre as sugestões a necessidade de ampliação da abrangência da 

atuação do RH na análise das competências faltantes nas diversas áeas da empresa e na 

elaboração de cursos para supri-las, assim como o levantamento de necessidades de treinamento 

diretamente com os empregados. Segundo os respondentes, deveria ser estruturado um processo 

de mapeamento das necessidades da companhia, mapeamento das áreas com conhecimento 

crítico escasso, elaboração e realização de treinamento direcionado para o preenchimento das 

lacunas identificadas. 

Foi apontada por respondentes e por entrevistados a necessidade de se incrementar o 

portal da universidade corporativa, de forma que as suas ações sejam divulgadas para toda a 
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força de trabalho. Tal ponto também foi destacado pelo gerente atuante na universidade 

corporativa como melhoria já vislumbrada. 

Vale destacar que 5 respondentes dos questionários optaram por não oferecer 

sugestões. Em contrapartida, todos os entrevistados contribuíram com essa questão. 

A partir da revisão bibliográfica que sustenta esse estudo e dos resultados extraídos da 

pesquisa de campo realizada, podem ser apontadas algumas soluções para fomentar a educação 

corporativa com foco na sustentabilidade. As principais sugestões são apontadas na sequência. 

Tanto entre os gerentes entrevistados quanto entre os respondentes dos questionários, 

foi recorrente a sugestão de criação de programas educacionais estruturados com foco na 

conscientização da força de trabalho sobre a temática da sustentabilidade. Como destacado pelo 

gerente atuante na universidade corporativa, temas relacionados à sustentabilidade são 

abordados indiretamente em algumas soluções educacionais, mas inda não são o foco da 

empresa, visto que suas ações estão ancoradas nos princípios definidos no plano de negócios e 

no planejamento estratégico da empresa que, no momento, tem a sustentabilidade financeira e 

a segurança como seus principais pilares. 

Um dos respondentes sugeriu que a universidade corporativa desenvolva e 

disponibilize material voltado para a temática sustentabilidade para os seus parceiros 

estratégicos. O gerente atuante na universidade corporativa informou, no entanto, que ações 

voltadas para a cadeia de valor não fazem parte do seu escopo. 

Foi apontada como necessidade de alta relevância pelos participantes da pesquisa a 

elaboração de uma área no portal corporativo para a divulgação das ações e das boas práticas 

orientadas para a sustentabilidade desenvolvidas nas áreas da empresa, no intuito de sensibilizar 

os demais colaboradores. 

A realização de fóruns e seminários sobre a temática da sustentabilidade, 

contemplando trabalhos desenvolvidos por empregados da empresa participantes de 

especializações, mestrados e doutorados, é apontada como sugestão para o compartilhamento 

do conhecimento e para a avaliação da possibilidade de efetiva aplicação de soluções apontadas 

nos referidos trabalhos. 

O incentivo ao voluntariado também é apontado por parte dos participantes da pesquisa 

como ação para a divulgação das práticas de sustentabilidade. 

Assim como defendido por Silva (2015), a pesquisa realizada permitiu que se 

percebesse a necessidade de inclusão de múltiplos atores, tanto internos quanto externos, para 

que pensamentos e soluções inovadores possam ser concebidos na construção de um processo 
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educativo voltado para a sustentabilidade que, apesar de viável, necessita de especial atenção e 

dedicação. 

 

6 CONCLUSÃO E SUGESTÕES DE NOVOS ESTUDOS 

 

6.1 PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO ESTUDO 

 

Diante da necessidade de se discutir as questões relacionadas à educação corporativa 

para a sustentabilidade, baseando-se no reconhecimento da inevitabilidade de se estabelercer 

novas expressões de desenvolvimento econômico, possíveis através de transformações em 

culturas organizacionais, o que requer revolucionários modelos de educação, capazes de 

fomentar a incorporação dos princípios de sustentabilidade aos seus negócios, esse trabalho 

buscou entender, através da análise de bases conceituais e de um estudo de caso, o papel da 

educação corporativa na transformação de culturas organizacionais e, consequentemente, na 

criação de uma economia voltada para o desenvolvimento sustentável. 

A pesquisa foi realizada a partir de um estudo exploratório envolvendo uma empresa 

brasileira de engenharia, no intuito de entender se suas ações de educação corporativa são 

favoráveis às transformações consideradas necessárias à cultura organizacional para a transição 

para o desenvolvimento sustentável. 

Em 1955, a referida empresa criou o seu primeiro núcleo voltado para a capacitação 

de seus colaboradores, o que marcou o início do seu processo de desenvolvimento de recursos 

humanos. Com o passar dos anos, suas atividades se expandiram, gerando a necessidade de 

incrementar o seu quadro de empregados e a sua qualificação. O intenso nível de 

competitividade do mercado determinou um novo olhar sobre as demandas por capacitação na 

companhia, culminando com a criação da sua universidade corporativa em 2000. 

Com base nesse cenário, os objetivos específicso da pesquisa foram desdobrados. 

O primeiro objetivo específico buscou entender o papel da educação corporativa na 

transformação de culturas organizacionais e, consequentemente no estabelecimento de uma 

economia guiada para o desenvolvimento sustentável, através da análise de bases conceituais. 

Ainda que tenham sido identificadas lacunas em relação à concepção e à implementação de 

práticas de educação corporativa para a sustentabilidade, conforme conceituada nesse estudo, a 

revisão de literatura mostrou que, além de se dedicar ao desenvolvimento de ações de educação 

corporativa focadas na competitividade, as empresas necessitam também considerar as questões 
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éticas e socioambientais no seu planejamento estratégico, educando os seus colaboradores para 

a sustentabilidade, através da implementação de ações focadas no desenvolvimento de 

competências sociais e ambientais para as lideranças e para os trabalhadores que compõem o 

corpo técnico, levando-os ao desenvolvimento de uma percepção mais sistemática sobre o 

desempenho organizacional, capaz de extrapolar a visão meramente econômica convencional. 

O segundo objetivo específico buscou identificar informações gerais relacionadas à 

atuação da empresa pesquisada em sustentabilidade corporativa e suas ações de educação 

corporativa voltadas para o desenvolvimento sustentável. Os resultados obtidos permitiram que 

se observasse que a concepção de sustentabilidade praticada pela empresa em análise no 

momento diverge dos pressupostos teóricos considerados nas bases conceituais que 

subsidiaram esse estudo e que a organização emprega o conceito de sustentabilidade 

relacionado às questões financeiras sem evidenciar o propósito de absorver seus princípios 

essenciais. 

A análise do Relatório de Sustentabilidade mostrou que o foco estratégico adotado 

pela empresa está ligado à sua sustentabilidade financeira e segurança, além da necessidade de 

superarção das dificuldades por ela enfrentadas. Em paralelo, não foram detectadas pocessos 

educacionais voltados para favorecer a consideração sistêmica a respeito do seu desempenho 

em sustentabilidade. Tais verificações levam ao entendimento de que a referida empresa não se 

apresenta comprometida com o conceito de desenvolvimento sustentável praticado nesse 

estudo. Visto que a prioridade estratégica da empresa não se encontra intimamente atrelada ao 

desenvolvimento sustentável como aqui descrito, não foi identificado incentivo para o 

investimento em ações voltadas para a transformação da cultura organizacional conforme 

apontada nesse estudo. As ações de educação voltadas para o desenvolvimento sustentável se 

apresentam de forma segmentada, o que pode trazer vantagens em termos de imagem e a 

favorecer o desenvolvimento e a capacitação de seus colaboradores em processos específicos, 

possibilitando que adquiram comportamentos com características mais alinhados com o 

desenvolvimento sustentável nas suas atividades diárias, tanto no campo pessoal quanto no 

ambiente de trabalho, porém sem robustez para provocar as transformações culturais 

necessárias para o estabelecimento de uma economia guiada para a sustentabilidade. 

O terceiro objetivo específico buscou verificar a percepção dos empregados sem 

função gratificada e dos gestores a respeito das questões relativas à universidade corporativa. 

A análise das informações fornecidas pelos entrevistados e pelos respondentes sinaliza que os 

referidos empregados reconhecem a importância da universidade corporativa como ferramenta 

para a capacitação dos seus colaboradores como agentes de transformação e, por consequência, 
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para o alcance do estabelecido no planejamento estratégio da empresa. Porém, o processo de 

reestruturação vivido pela empresa em análise e por sua universidade corporativa resultou na 

redução de suas atividades, o que foi apontado pelos participantes da pesquisa como um 

obstáculo para o desenvolvimento pleno das competências desejadas e necessárias para o 

alcance dos objetivos estabelecidos. 

A pesquisa de campo realizada também possibilitou que fossem identificadas as 

principais vantagens e desvantagens da universidade corporativa segundo o entendimento dos 

participantes. Entre as questões apontadas como vantagens, foram destacadas: a facilidade de 

realização de treinamento em horário de trabalho e em um espaço diferenciado, o que possibilita 

maior concentração e troca de experiências entre os participantes; a infraestrutura da 

universidade corporativa, composta por seus espaços físicos e equipamentos; a possibilidade de 

participação em cursos alinhados ao negócio da empresa; o fato da maior parte dos instrutores 

ser formada por empregados da empresa, o que possibilita maior alinhamento com a sua 

realidade; além da possibilidade de reciclagem profissional dos empregados. Foi destacado 

ainda como vantagem o fato da universidade corporativa ser um ambiente natural para o 

fortalecimento e o fomento da cultura da organização. 

Em contrapartida, os participantes destacaram como desvantagens ou fatores 

dificultadores a centralização dos cursos na universidade corporativa, visto que grande parte 

dos empregados atua em unidades distantes; a falta de liberação gerencial para participação de 

treinamentos, devido a questões como restrição de custos de viagem e interrupção de atividades 

durante o tempo de realização do curso devido ao tamanho reduzido das equipes. As maiores 

desvantagem apontadas estão relacionadas à falta de alinhamento entre os cursos de educação 

continuada e o negócio da empresa; ao despreparo pedagógico de alguns instrutores; e à 

precariedade e falta de atratividade dos cursos oferecidos em EaD pela empresa.  

Os colaboradores da pesquisa também apontaram sugestões de mudanças ou melhorias 

a serem implantadas na universidade corporativa, no intuito de incrementar as ações 

educacionais oferecidas e de criar maior aproximação com o tema sustentabilidade. Entre as 

sugestões registradas são destacadas: o estabelecimento de maior aproximação entre a 

universidade corporativa e as áreas operacionais, no intuito de criar maior alinhamento entre o 

conteúdo e os objetivos da empresa; o estabelecimento de um processo estruturado de 

identificação e capacitação de docentes internos; estabelecimento de ações educacionais 

baseadas no treinamento em local de trabalho, monitoria, tutoria e outros métodos correlatos; 

aumento da oferta de cursos no formato de EaD e o incentivo aos participantes para aderirem à 

modalidade; acesso às soluções educacionais em EaD fora do ambiente organizacional, 
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garantindo maior flexibilidade; ampliação da abrangência da atuação do RH no mapeamento 

das áreas com conhecimento crítico escasso, elaboração e realização de treinamento 

direcionado para o preenchimento das lacunas identificadas e de competências requeridas; além 

da necessidade de se incrementar o portal da universidade corporativa, no intuito de divulgar 

suas ações para toda a força de trabalho. 

Salienta-se que a busca pela sustentabilidade requer que sejam efetuadas 

transformações para as quais é necessário um processo de educação para a reorientação de 

interrelações existentes e para o estabelecimento de novas interrelações, no qual o 

desenvolvimento humano e social deve ter prioridade numa perspectiva de longo prazo. 

Destaca-se que os resultados apresentados nesse trabalho não podem ser generalizados 

para todas as universidades coroporativas, visto se tratar de um estudo de caso envolvendo uma 

única empresa. Porém, podem servir de insumo para estudos posteriores que também tenham o 

intuito de pesquisar o papel das universidades corporativas no estabelecimento de uma 

educação voltada para a sustentabilidade, visto ter sido registrada uma carência de estudos 

relacionados ao assunto. 

 

6.2 SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

Como sugestão para estudos futuros, seguem algumas recomendações consideradas 

pertinentes: 

1 – Realização de uma pesquisa para analisar as boas práticas em educação corporativa 

com foco na sustentabilidade em outras empresas do setor de engenharia, no intuito de comparar 

os resultados e de verificar como enfrentam o desafio de manter a viabilidade econômica 

atrelada ao desenvolvimento sustentável. 

2 – Realização de uma pesquisa com empresas parceiras da empresa analisada nesse 

estudo, no intuito de investigar suas percepções a respeito da temática educação para a 

sustentabilidade. 

3 – Realização estudos de casos semelhantes em empresas de outros setores, no intuito 

de confrontar os seus resultados com os apresentados nesse trabalho. 

4 – Realização da uma nova pesquisa na empresa foco desse estudo incluindo os 

colaboradores terceirizados no intuito de verificar suas percepções sobre a temática. 
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5 – Realização de grupo focal composto por empregados que ocupem cargos mais 

elevados hierarquicamente (Gerentes Executivos e Diretores), no intuito de confrontar suas 

percepções com as obtidas nesse trabalho. 
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APÊNDICE 01: QUADRO DE ANÁLISE DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO 

CORPORATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Empresa em Análise 

Informações Gerais 

Setor de atuação: 

Lucro líquido aproximado: 

Número aproximado de funcionários: 

1. Informações gerais relacionadas à atuação em sustentabilidade 

1.1 Ano em que começou a publicar Relatórios de Sustentabilidade: 

1.2 Ano de publicação do último Relatório de Sustentabilidade: 

1.3 Principais Públicos de Interesse: 

1.4 Documentos relacionados à sustentabilidade endossados pela organização: 

1.5 Presença de fundamentos de educação e desenvolvimento sustentável no discurso da 

organização: 

2. Prospecção de Ações de Educação Corporativa para o Desenvolvimento 

Sustentável 

Média de horas de treinamento por colaborador: 

2.1 Sensibilização para o tema 

2.1.1 Participação em eventos e fóruns 

externos relacionados à sustentabilidade 

 

2.1.2 Aprendizagem prática externa 

2.1.1  

 

 

2.1.2  

2.2 Aquisição de competências técnicas específicas 

2.2.1 Domínio de técnicas 2.2.1  

2.3 Aquisição de competências societais 

2.3.1 Aprendizagem prática interna 

 

2.3.2 Ferramentas de gestão e formação 

de colaboradores em princípios de 

sustentabilidade 

2.3.1 

 

2.3.2 

Fonte: Santa Rita (2013) 
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APÊNDICE 02: ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA SER 

APLICADA AOS GESTORES SELECIONADOS DA EMPRESA ANALISADA 

 

Objetivo geral da pesquisa: Analisar como a implementação de ações de educação corporativa 

orientadas para a obtenção de competências societais podem possibilitar as transformações 

organizacionais fundamentais para o estabelecimento de uma nova economia voltada para a 

sustentabilidade. 

A finalidade desta pesquisa é exclusivamente de estudo científico. As informações são 

confidenciais e a sua identidade não será revelada. 

 

Data de realização da entrevista:  

Gestor entrevistado: 

 

Parte I: Perfil do Respondente 

 

01 – Sexo: 

(   ) Masculino (   ) Feminino 

 

02 – Idade: 

(   ) Menos de 21 anos 

(   ) Entre 21 e 30 anos 

(   ) Entre 31 e 40 anos 

(   ) Entre 41 e 50 anos 

(   ) Mais de 50 anos 

 

03 – Tempo de trabalho na empresa analisada: 

(   ) Menos de 05 anos 

(   ) Entre 6 e 10 anos 

(   ) Entre 11 e 15 anos 

(   ) Entre 16 e 20 anos 

(   ) Entre 21 e 25 anos 

(   ) Entre 26 e 30 anos 

(   ) Entre 31 e 35 anos 

(   ) Mais de 35 anos 

 

04 – Nível de formação: 

(   ) Ensino médio 

(   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Ensino superior completo 

(   ) Pós-graduação lato sensu 

(   ) Pós-graduação stricto sensu 

(   ) Doutorado 

 

05 – Função que exerce na empresa analisada: 
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Parte II: Percepção a respeito da universidade corporativa e do tema sustentabilidade:  

 

06 – Você pode falar um pouco sobre a empresa, sua missão, seus valores, sua visão de futuro 

e sua evolução nos últimos anos? 

 

07 – Como você analisa a criação e a evolução da universidade corporativa da empresa? 

 

08 – Na sua percepção, de que maneira as ações educacionais da universidade corporativa se 

relacionam com a missão, os valores e a visão de futuro da empresa? 

 

09 – Como você classifica o acesso e a participação dos empregados nas soluções educacionais 

oferecidas pela universidade corporativa? 

(   ) Fácil (   ) Muito fácil (   ) Difícil (   ) Muito difícil 

 

10 – De que forma você vem se capacitando para o aprimoramento na realização da sua função 

atual? 

 

11 - Quais mudanças e/ou melhorias você acredita que poderiam ser implementadas na 

universidade corporativa? 

 

12 – Para você, o que é sustentabilidade? 

 

13 – Você já teve experiências (pessoais ou profissionais) relacionadas com a sustentabilidade? 

Em caso positivo, como foram? 

 

14 – Como você analisa a interação entre os aspectos estratégicos da empresa e a 

sustentabilidade? 

 

15 – Em qual cenário a organização deve atuar em prol da sustentabilidade? 

 

16 - Qual público você acredita que deva ser beneficiado com as ações de responsabilidade 

socioambiental? 
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17 - Para você, a universidade corporativa possui ações direcionadas para a educação para a 

sustentabilidade? Em caso positivo, poderia citar algumas? 

 

18 – Você acredita que a educação à distância (EaD) é um processo de ensino-aprendizagem 

que pode ser utilizado como ferramenta auxiliar na disseminação da sustentabilidade? 

 

19 – Qual a importância da cultura organizacional na disseminação da responsabilidade 

socioambiental e na promoção do envolvimento dos empregados com o tema? 

 

20 – Qual o papel da liderança no estabelecimento de transformações culturais? 

 

21 – Você acredita que a compreensão e o comprometimento dos gestores a respeito da 

sustentabilidade contribuem para a mudança comportamental dos empregados? 

 

22 – Você pode sugerir outras ações que possam contribuir com a incorporação da 

sustentabilidade na cultura organizacional? 
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APÊNDICE 03: ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA SER 

APLICADO AO GESTOR ATUANTE NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA 

EMPRESA ANALISADA 
 

Objetivo geral da pesquisa: Analisar como a implementação de ações de educação corporativa 

orientadas para a obtenção de competências sociais e ambientais podem possibilitar as 

transformações organizacionais fundamentais para o estabelecimento de uma nova economia 

voltada para a sustentabilidade. 

A finalidade desta pesquisa é exclusivamente de estudo científico. As informações são 

confidenciais e a sua identidade não será revelada. 

 

Data de realização da entrevista:  

Gestor entrevistado: 

 

Parte I: Perfil do Respondente 

 

01 – Qual o seu gênero? 

(   ) Masculino (   ) Feminino 

 

02 – Qual a sua idade? 

(   ) Menos de 21 anos 

(   ) Entre 21 e 30 anos 

(   ) Entre 31 e 40 anos 

(   ) Entre 41 e 50 anos 

(   ) Mais de 50 anos 

 

03 – Há quanto tempo trabalha na empresa analisada? 

(   ) Menos de 05 anos 

(   ) Entre 6 e 10 anos 

(   ) Entre 11 e 15 anos 

(   ) Entre 16 e 20 anos 

(   ) Entre 21 e 25 anos 

(   ) Entre 26 e 30 anos 

(   ) Entre 31 e 35 anos 

(   ) Mais de 35 anos 

 

4 – Qual o seu nível de formação? 

(   ) Ensino médio 

(   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Ensino superior completo 

(   ) Pós-graduação lato sensu 

(   ) Pós-graduação stricto sensu 

(   ) Doutorado 

 

5 – Qual função exerce na empresa analisada? 
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Parte II: Percepção a respeito da universidade corporativa e do tema sustentabilidade 

 

06 – Fale um pouco sobre a universidade corporativa, destacando a sua criação e evolução. 

 

07 – A universidade corporativa atende a cadeia de valor da empresa ou está centrada somente 

no seu público interno, ou seja, seus colaboradores? 

 

08 – Como as ações educacionais da universidade corporativa se correlacionam com a missão, 

os valores e a visão da empresa? 

 

09 – Como é feito o mapeamento das necessidades de treinamento dos colaboradores? 

 

10 – A universidade corporativa tem autonomia para decidir sobre os seus treinamentos quanto 

à forma, ao conteúdo e à maneira de aplicação? 

 

11 – Como se classificam os cursos oferecidos pela universidade corporativa? 

 

12 – De que maneira a universidade corporativa porporciona o autodesenvolvimento e o 

compartilhamento do conhecimento utilizando as metodologias presencial, à distância e mista? 

 

13 – Como os cursos em EaD são desenvolvidos? 

 

14 – É possível realizar os cursos em EaD fora do ambiente da empresa? 

 

15 – Como a universidade corporativa capacita e desenvolve seus instrutores e orientadores 

didáticos? 

 

16 – A universidade corporativa trabalha com parceiros como fornecedores de treinamento, 

consultores, instrutores e instituições de ensino superior? Você pode relacionar os principais? 

 

17 – Na atualidade, quais são os principais obstáculos, dificuldades e problemas enfrentados 

pela universidade corporativa? 
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18 – Existe alguma ação planejada para superar os obstáculos, dificuldades e problemas citados 

na questão anterior? 

 

19 – Quais são os planos para o futuro da universidade corporativa? 

 

20– Para você, o que é sustentabilidade? 

 

21 – Como os gestores da universidade corporativa veem a questão da sustentabilidade na 

empresa? 

 

22 – Como os gestores da universidade corporativa veem a questão da sustentabilidade na 

universidade corporativa? 

 

23 – A universidade corporativa possui ações educacionais voltadas para a aprendizagem para 

a sustentabilidade? Em caso positivo, quais as principais ações? 

 

24 – Deseja acrescentar algum comentário? 
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APÊNDICE 04: ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO PARA SER 

APLICADO AOS EMPREGADOS SEM FUNÇÃO GRATIFICADA DA EMPRESA 

ANALISADA 

 

Prezados colegas, 

Sou participante da turma de Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão da UFF e gostaria 

de convidá-los para participarem de uma pesquisa cujo objetivo é avaliar a relevância das 

variáveis relacionadas ao tripé Educação Corporativa, Cultura Organizacional e 

Sustentabilidade, assim como a integração entre elas no desempenho organizacional. 

Essa pesquisa representa uma das etapas para o desenvolvimento da Dissertação requerida para 

a conclusão do referido Mestrado e o seu resultado visa ampliar os conhecimentos científicos 

acerca do tema e apoiar gestores na melhoria da eficácia organizacional. 

Para que a pesquisa tenha validade estatística, é importante que seja coletada a maior quantidade 

de dados possível e a sua colaboração é fundamental através do preenchimento desse 

questionário. 

Essa pesquisa é confidencial e sua identidade não será revelada. O tempo de resposta é de 

aproximadamente 20 minutos e a pesquisa estará disponível até 22/09/2017. 

Desde já agradeço a sua valiosa colaboração para minha Dissertação de Mestrado! 

Atenciosamente, 

Danielle Serieiro Alberto Cunha 

 

Parte I: Perfil do Respondente 

 

01 – Sexo: 

(   ) Masculino (   ) Feminino 

 

02 – Idade: 

(   ) Menos de 21 anos 

(   ) De 21 a 30 anos 

(   ) De 31 a 40 anos 

(   ) De 41 a 50 anos 

(   ) Mais de 50 anos 

 

03 – Tempo de trabalho na empresa: 

(   ) Menos de 05 anos 

(   ) De 6 a 10 anos 

(   ) De 11 a 15 anos 

(   ) De 16 a 20 anos 

(   ) De 21 a 25 anos 

(   ) De 26 a 30 anos 

(   ) De 31 a 35 anos 

(   ) Mais de 35 anos 
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04 – Nível de formação: 

(   ) Ensino médio 

(   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Ensino superior completo 

(   ) Pós-graduação lato sensu 

(   ) Pós-graduação stricto sensu 

(   ) Doutorado 

 

05 – Cargo na empresa: 

 

Parte II: Percepção a respeito da universidade corporativa e do tema sustentabilidade: 

 

06 – Qual a relevância dos cursos oferecidos pela universidade corporativa para o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional? 

(   ) Irrelevantes 

(   ) Pouco relevantes 

(   ) Realmente relevantes 

(   ) Muito relevantes 

 

07 – Você participou do Programa de Formação de Empregados da empresa? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

08 – Mesmo que não tenha participado, qual a sua opinião a respeito do Programa de Formação 

de Empregados da empresa? 

(   ) Não contribui para o desenvolvimento profissional 

(   ) Pouco contribui para o desenvolvimento profissional 

(   ) Contribui para o desenvolvimento profissional 

(   ) Muito contribui para o desenvolvimento profissional 

 

09 – Com que frequência você participa de cursos de educação continuada na universidade 

corporativa? 

(   ) Geralmente não participa 

(   ) Em médica 1 curso por ano 

(   ) Em média 2 ou 3 cursos por ano 

(   ) Mais de 3 cursos por ano 

 

10 – Na sua opinião, a modalidade EaD (Educação a Distância) estimula e/ou facilita a sua 

participação nas soluções educacionais? 

(   ) Não estimula e não facilita 

(   ) Não estimula mas facilita 

(   ) Estimula mas não facilita 

(   ) Estimula e facilita 
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11 – Por qual modalidade de ação educacional da universidade corporativa você tem 

preferência?

(   ) Presencial 

(   ) A distância 

(   ) Mista (parte a distância e parte presencial) 

 

12 – Cite algumas vantagens e/ou facilidades que você percebe na universidade corporativa. 

 

13 – Cite algumas desvantagens e/ou dificuldades que você percebe na universidade 

corporativa. 

 

14 – Você gostaria de sugerir alguma melhoria ou incremento para as ações educacionais da 

universidade corporativa? 

 

15 – Na sua opinião, qual a relevância da disseminação da visão, da missão e dos valores da 

empresa para todos os empregados? 

(   ) Irrelevante 

(   ) Pouco relevante 

(   ) Realmente relevante 

(   ) Muito relevante 

 

16 – Qual a relevância de se inserir ações de responsabilidade social na cultura organizacional 

como estratégia de negócio? 

(   ) Irrelevante 

(   ) Pouco relevante 

(   ) Realmente relevante 

(   ) Muito relevante 

 

17 – Para você, o que é sustentabilidade? 

 

18 – Na realização de suas atividades diárias, você se preocupa com as questões relacionadas à 

sustentabilidade? 

(   ) Nunca 

(   ) Raramente 

(   ) Às vezes 

(   ) Muitas vezes 

(   ) Sempre 

 

19 – Você se sente responsável pelos impactos provocados pelo uso dos recursos da empresa? 

(   ) Nunca 

(   ) Raramente 

(   ) Às vezes 

(   ) Muitas vezes 

(   ) Sempre 
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20 - Você considera importante que a universidade corporativa trabalhe o tema 

sustentabilidade? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

21 - Caso tenha respondido "Sim" na questão anterior, aponte, dentre as opções listadas, as 3 

(três) dimensões da sustentabilidade que você considera como sendo as mais importantes para 

a universidade corporativa em suas ações de aprendizagem. 

(   ) Dimensão econômica da sustentabilidade 

(   ) Dimensão social da sustentabilidade 

(   ) Dimensão ambiental da sustentabilidade 

(   ) Dimensão política da sustentabilidade 

(   ) Dimensão cultural da sustentabilidade 

(   ) Dimensão territorial da sustentabilidade 

 

22 - A empresa tem como parte da sua missão a promoção do desenvolvimento sustentável. Na 

sua opinião, a universidade corporativa participa efetivamente na promoção da aprendizagem 

para a sustentabilidade? 

(   ) Não participa 

(   ) Participa muito pouco 

(   ) Participa mais ou menos 

(   ) Participa bastante 

(   ) Participa extremamente 

 

23 - Qual a sua percepção a respeito da promoção de ações educacionais voltados para a 

compreensão da importância da cultura organizacional na execução de suas atividades? 

(   ) Irrelevante 

(   ) Pouco relevante 

(   ) Realmente relevante 

(   ) Muito relevante 

 

24 - A cultura organizacional pode ser elemento de disseminação da responsabilidade social e 

pode promover o envolvimento dos empregados nos programas de RS? 

(   ) Discordo plenamente 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Não concordo nem discordo 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Concordo plenamente 
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25 - Qual a relevância do comprometimento da liderança no estabelecimento de transformações 

culturais? 

(   ) Irrelevante 

(   ) Pouco relevante 

(   ) Realmente relevante 

(   ) Muito relevante 

 

26 - Qual a relevância do engajamento dos gestores nas questões relacionadas à sustentabilidade 

para a contribuição para a mudança comportamental dos empregados? 

(   ) Irrelevante 

(   ) Pouco relevante 

(   ) Realmente relevante 

(   ) Muito relevante 

 

27 - Você gostaria de sugerir ações educacionais que possam contribuir para a compreensão e 

incorporação da RS na cultura da organização? 


