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RESUMO
A abordagem do primeiro conceito de desenvolvimento sustentável pelo relatório de
Brundtland (1987), até hoje mundialmente conhecido, levou a difusão de importantes
discussões acerca da temática ambiental global. Logo, foi percebida a significância das
Instituições de Ensino Superior (IES) pela indispensabilidade como formadoras de indivíduos
e potencial nas áreas de pesquisa. Inúmeras conferências, cúpulas e eventos voltados para a
sustentabilidade na IES ocorreram na era pós-Brundtland, fortalecendo a necessidade do
trabalho conjunto entre sociedade, governanças e IES para se alcançar a sustentabilidade em
âmbito global. Todavia, as diversas possibilidades de ações e práticas sustentáveis
apresentadas nas declarações e cartas de sustentabilidade nas IES, desde a década de 80, fez
com que a execução das mesmas se tornasse complicada. O UI GreenMetric World
University Ranking (WUR) é uma das ferramentas avaliativas mais recentes, porém com
significativa participação de IES privadas e públicas. Projetada para envolver IES de países
desenvolvidos e em desenvolvimento, a ferramenta estimula a busca contínua por práticas
sustentáveis, a competição saudável entre IES, e até mesmo fomenta investimentos
financeiros. Neste sentido, portanto, o presente trabalho objetivou identificar e comparar os
benchmarks de quatro IES que estiverem entre as dez mais bem colocadas no WUR e de
quatro IES brasileiras também participantes. Através da metodologia benchmarking, com
apoio do questionário e os seis indicadores do WUR (Localização e infraestrutura, Energia e
mudança climática, Resíduos, Água, Transporte e Educação), foram identificadas
divergências e similaridades no foco e importância dados a implementação de ações de
desenvolvimento sustentável das IES, bem como as estratégias e práticas adotadas para que
essas IES fossem consideradas sustentáveis pelo WUR. De maneira geral, enquanto as IES
mais bem colocadas no WUR direcionam seus esforços para mudanças estruturais,
investimento de capital, ações com retorno à longo prazo, investimentos em tecnologias
alternativas e participação contínua e presencial dos discentes, as IES brasileiras agem nas
áreas de manutenção estrutural e troca para equipamentos mais eficientes, campanhas de
conscientização ambiental por meio eletrônico e outras ações com retorno à curto prazo. A
partir desses resultados, foi criada uma tabela final com os principais benchmarks em comum
das quatro IES mais bem colocadas no WUR e das quatro IES brasileiras também
participantes, visando que esta possa utilizada como guia/caminho inicial, para que IES
possam integrar a sustentabilidade em suas organizações.

ABSTRACT
The approach of the first concept of sustainable development released in the Brundtland
report (1987), has led to the global diffusion of important discussion concerning the
environment until today. Posteriorly, the significance of Higher Education Institutions (HEI)
to reach sustainability was noticed due to their educator role and research potential. Numerous
conferences, summits, and events focusing on sustainability in HEIs took place in the postBrundtland era, strengthening the need for joint work between society, governance and HEIs
to achieve sustainability at a global level. However, the various possibilities for sustainable
actions and practices presented in the declarations and charters of sustainability in HEIs since
the 1980s have made their implementation a complex task. The UI GreenMetric World
University Ranking (WUR) is one of the most recent evaluation tools of sustainability in
HEIs, but with significant participation of private and public HEIs. Designed to engage HEIs
from developed and developing countries, the tool encourages the continued pursuit of
sustainable practices, healthy competition among HEIs, and even fosters financial investments
from third parties. In this sense, therefore, the present work aimed to identify and compare the
benchmarks of the four-best ranked HEIs and of the four Brazilian HEIs also participants of
the WUR. Through the benchmarking methodology, with the support of the HEIs sustainable
reports, the WUR questionnaire and its six indicators (Location and Infrastructure, Energy
and Climate Change, Waste, Water, Transport, and Education), divergences and similarities
were identified about the focus and importance given to the implementation of sustainable
development actions of the HEIs. Also, the main strategies and practices adopted for these
HEIs to be considered sustainable by the WUR were discussed through their benchmarks. In
general, the four-best ranked HEIs in the WUR direct their efforts towards structural changes,
capital investment, actions with the long-term return, investments in alternative technologies,
and students' continuous and direct participation. On the other side, Brazilian HEIs have their
central actions being implemented in infrastructural maintenance, exchange for more efficient
equipment, campaigns of environmental awareness through e-mail and social media, and
other efforts with the short-term return. Based on these results, a final table was generated
with the main common benchmarks of the four-best ranked HEIs and the four Brazilian HEIs
of the WUR, aiming that the benchmarks table can be used as a guide/first path, so that other
HEIs can integrate sustainability in their organizations and strategies.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A partir da década de 70, questões que norteavam a degradação do meio ambiente,
mudanças climáticas e uso exacerbante dos recursos naturais emergiram devido à diversos
fatores, dentre eles, intensa industrialização e crescimento demográfico. Por isso, cientistas,
pesquisadores e tomadores de decisões deram início a reuniões, congressos e outros eventos a
fim de discutir a importância da preservação do meio ambiente, além de maneiras para
conscientizar a população em escala global. De acordo com Veiga (2013), é possível notar
que, a partir desse momento, qualquer processo necessário para fazer o mundo seguir o
caminho da sustentabilidade, só se concretizaria através de múltiplas ações globais, mesmo
que essas ainda estivessem em fase inicial.
O relatório de Brundtland publicado em 1987, Our Common Future, se destaca por
abordar pela primeira vez, o conceito de Desenvolvimento Sustentável, sendo esse, o processo
que “satisfaz as necessidades dos presentes, sem comprometer a capacidade das gerações
futuras de suprirem suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1987, p. 16). O
documento expõe a urgência de uma abordagem ampla e entrelaçada onde empresas,
governantes, instituições de ensino e cidadãos precisam trabalhar em conjunto para atingirem
a sustentabilidade para ambas as partes, sociedade e meio ambiente. Entretanto, a definição de
desenvolvimento sustentável apresentada em Brundtland é criticada por estudiosos pelas
relações divergentes entre desenvolvimento e sustentabilidade. A ideia de fomentar o aumento
do desenvolvimento de países desenvolvidos com o intuito de melhorar a equidade social nos
países em desenvolvimento, como foi exposto no relatório, é visto como improvável para
aquele momento (HUETING, 1990; SNEDDON et al., 2006).
Encorajados pelo momento pós-Brundtland, as discussões sobre sustentabilidade
também chamaram a atenção dos reitores e representantes das Instituições de Ensino Superior
(IES), desencadeando a criação de cartas e declarações assinadas como forma de
compromisso com a sustentabilidade. Dessa maneira, a conferência em Talloires, na França,
em 1990 abordou pela primeira vez e especificamente, o papel e interesses das IES na
promoção do desenvolvimento sustentável. IES de diferentes países se reuniram e, naquele
momento, vinte e duas assumiram o compromisso de aplicar as dez ações contidas na
Declaração de Talloires (ULSF, 1990). Hoje, quinhentas e duas IES, das quais cinquenta e
duas são brasileiras, assinaram a declaração (ULSF, 2017).
Inúmeros relatórios, cartas e conferências enfatizando a importância das IES para:
educar e servir de modelo nas mudanças de hábito frente ao desenvolvimento sustentável,
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gerar pesquisas dentro desse viés, criar uma cultura sustentável e firmar parcerias com órgãos
públicos e privados, ocorreram posteriormente. São destacadas algumas em âmbito mundial:
A Conferência de Halifax em 1991; o 15º Congresso da Associação das Universidades do
Commonwealth, na Suécia em 1993; a conferência de Kyoto, Japão em 1993; a Carta
Universitária para o Desenvolvimento Sustentável do Programa COPERNICUS, em 1994; a
Declaração de Sapporo, em 2008; a Declaração de Turin, em 2009; e finalmente, em 2012, a
Declaração da Educação Superior para a RIO+20.
Em vista dos fatos acima citados e como exposto por Fernandez-Sanchez (2014),
existe um consenso na literatura no que diz respeito ao papel crucial das IES nos esforços
mundiais para integrar ações de desenvolvimento sustentável. (FILHO et al., 2015;
THOMASHOW, 2014; DISTERHEFT et al., 2013; UNESCO, 2009; MOCHIZUKI e
FADEEVA, 2008; LUKMAN e GLAVIČ, 2007; CORCORAN e WALS, 2004; CALDER e
CLUGSTON, 2003; CORTESE, 2003). É importante ressaltar que, por ser um sistema
complexo, IES interagem com fatores externo e interno de forma contínua e intensa. Logo,
cada Instituição possui suas particularidades e características de acordo com o meio e,
consequentemente enfrenta diferentes problemáticas e desafios (FILHO, 2000; FILHO, 2010).
Fonseca et al. (2016), destacam em seu artigo que, para que as IES sejam
sustentáveis, é necessário ir além dos métodos de ensino pré-moldados e vistos como
tradicionais. Também como discutido por Veiga, (2013), o caminhar em direção à
sustentabilidade não pode ocorrer a partir da coexistência de novas iniciativas ambientais ao
mesmo tempo em que ações de desenvolvimento econômico se mantêm antigas. Logo, é
fundamental que as IES também pratiquem aquilo que ensinam deixando de ser apenas
formadoras e propagadoras de conhecimento (FONSECA, 2016).
Conectado a isso, está o conceito de Sustentabilidade na Instituição de Ensino
Superior, pois esse varia de acordo com a realidade de cada país, região ou mesmo o foco
seguido dentro da Instituição. Devido aos múltiplos aspectos que norteiam essa temática e
com base na explicação apresentada por Tilbury, (2011), a sustentabilidade não deve ser vista
como uma espécie de plano estratégico com um único objetivo inflexivelmente demarcado a
ser atingido. Do contrário, essa pode ser entendida como uma lista de tarefas a serem
cumpridas do mesmo modo que precisam ser questionadas, pois variam de acordo com o
meio e com o tempo.
A sustentabilidade estimula as IES a irem em busca da interdisciplinaridade através
de metodologias de educação mais participativas, pesquisas e estudos que estejam em contato
com o “mundo-real”, e da abertura das Instituições para a interação e troca de saberes com a
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sociedade. Também, a integração da sustentabilidade é sustentada por tomadas de decisão e
processos participativos, com ensino e pesquisa acontecendo entre diferentes departamentos
das Instituições; e com relações mais interativas entre professor e aluno, bem como
funcionários e empregadores (TILBURY, 2011).
Ou seja, para que uma IES seja sustentável, essa precisa se transformar, de modo que
rompa com antigos paradigmas que pregam a unidisciplinaridade e uma organização vertical
de suas atividades e processos. Portanto, é preciso levar em conta todos as partes interessadas
envolvidas: professores, comunidade, centros de pesquisa, universitários, funcionários,
investidores, bem como administradores locais e regionais (van WEENEN, 2000; TILBURY,
2011; QUIST e TUKKER, 2013; FERNANDEZ-SANCHEZ, 2014; FERNANDEZSANCHEZ, 2015).
O UI GreenMetric World University Ranking (WUR) é uma iniciativa de
significância internacional que fomenta e dá direção para que IES possam integrar ações
sustentáveis em seus setores operacionais e organizacionais. Através de seis grandes
indicadores e suas subcategorias, IES de todos as localidades podem ser mais ativas no
planejamento e aplicação de estratégias sustentáveis, além de adquirirem visibilidade
internacional (UNIVERSITAS INDONESIA, 2016). Todavia, bem como outros rankings, o
WUR recebe algumas críticas. Dentre elas está o fato de possuir um formato de questionário
que, em alguns aspectos, pode acabar por favorecer altas pontuações de IES de regiões
específicas. Outra questão é o preenchimento inteiramente online do questionário, pois além
de não ser possível confirmar a veracidade de todos os dados preenchidos pelas IES, algumas
perguntas podem levar a interpretações ambíguas (LAUDER et al., 2015).
O aumento do interesse global de IES no WUR é visível, pois no seu primeiro ano
(2010), 95 Instituições estavam presentes no ranking, ao passo que em 2016, o GreenMetric
divulgou os resultados de 515 Instituições (UNIVERSITAS INDONESIA, 2017). Apesar
disto, apenas algumas IES brasileiras vêm participando do WUR desde 2010 e, as que são
participantes, se encontram até o presente momento, em colocações abaixo da média no
quadro geral. A figura 1 apresenta um mapa com todas as IES brasileiras participantes do
WUR até o último resultado do ranking em 2017.
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Fatores diversos podem justificar as baixas colocações das IES brasileiras, ao passo
que algumas IES internacionais vêm se mantendo no topo do ranking ao longo dos anos.
Sendo assim, este trabalho busca compreender quais os benchmarks1 norteiam as estratégias e
ações adotadas pelas IES mais bem colocadas no ranking em comparação com as IES
brasileiras também participantes do WUR.
Figura 1 – Mapa das IES brasileiras participantes do WUR de 2010 a 2017

Fonte: Próprio autor

Do mesmo modo, através da pesquisa bibliométrica, objetiva-se identificar o
desenvolvimento das discussões acerca da sustentabilidade na IES nas últimas décadas
obtendo assim, uma base na literatura que possa auxiliar na análise dos benchmarks das IES
participantes do WUR.
1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA
Apesar do positivo estímulo trazido por conferências referentes a sustentabilidade
nas IES, a gama de ações, iniciativas e princípios propostos por esses eventos, pode confundir
a criação de estratégias sustentáveis nas IES (CONTRERAS, 2002). Além disso, as mudanças
e adaptações necessárias para integrar a sustentabilidade não serão idênticas para todas as
IES, pois estas estão inseridas em diferentes realidades e contextos ambientais, econômicos,
culturais e sociais. As declarações de esfera global, por exemplo, são muito gerais, não
estabelecendo diretrizes claras sobre o que venha a ser IES sustentáveis e como as mesmas

1

O termo, benchmark, significa uma medida do desempenho das melhores práticas. A existência de um
benchmark é um passo necessário no processo geral de benchmarking
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devem proceder (CONTRERAS, 2002). Dessa maneira, o denso leque de opções e caminhos
que podem ser seguidos para atingir esse objetivo se torna complexo.
Por conta dessa problemática, o UI GreenMetric World University Ranking é uma
iniciativa

que

interconecta

as

muitas

relações

de

desenvolvimento

sustentável,

especificamente nas IES. Através de indicadores e subcategorias, o WUR pode ser utilizado
como guia para que as IES implementem inúmeras estratégias sustentáveis, que permeiam
desde a infraestrutura do campus até a área educacional.
Todavia, o ranking também possibilita ao público analisar uma outra face. Como
funciona com um esquema de pontuações e disponibiliza os resultados online, é possível
perceber a disparidade nos resultados entre IES de diferentes regiões. Como exemplo, vê-se a
Universidade da Califórnia Davis (primeiro lugar em 2016), com o total de 8398 pontos,
enquanto a Universidade Federal de Lavras (trigésima oitava colocada no ranking geral e
primeira colocada brasileira em 2016) têm o total de 6422 pontos. Também, a IES brasileira
com pontuação menor no mesmo ano, encontrava-se em quadragésimo nono segundo lugar,
com 2191 pontos no ranking geral, a Universidade Federal de Pernambuco.
Além disso, apesar de algumas participações desde o primeiro ano, poucas IES
brasileiras estão no WUR. Uma maior presença das mesmas no ranking, pode levar a
intercomunicação das IES brasileiras, gerando suporte na resolução de problemas,
implementação de iniciativas, divulgação de resultados, aplicação de medidas positivas e
cooperação.
Acreditando que um maior envolvimento de IES do Brasil e do mundo todo, no
WUR pode causar impacto positivo frente a vertente sustentável e gerar a criação de fortes
networkings, este estudo se propõe a investigar a seguinte questão: Quais são os benchmarks
adotados por quatro IES mais bem colocadas no GreenMetric World University Ranking
em comparação com IES brasileiras também participantes?
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo Geral
O objetivo geral da pesquisa é identificar e comparar os principais benchmarks em
comum de quatro IES mais bem colocadas no WUR com os benchmarks de quatro IES
brasileiras também participantes do ranking.
1.3.2 Objetivos específicos
1. Levantar na literatura a evolução global do conceito de Sustentabilidade na Instituição
de Ensino Superior.
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2. Selecionar os dados dos indicadores de quatro IES mais bem colocadas e de quatro
IES brasileiras participantes do GreenMetric World University Ranking juntamente com
seus relatórios de sustentabilidade anuais.
3. Analisar os benchmarks comuns de quatros IES mais bem colocadas em contraste com
as IES brasileiras participantes do GreenMetric World University Ranking.
1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
Este estudo está limitado a analisar divergências e similaridades quanto os
benchmarks de quatro IES internacionais e de quatro IES brasileiras participantes do
GreenMetric World University Ranking no período de 2014 a 2017. Não estão inclusos os
rankings de anos anteriores, pois estes não estão disponíveis com as pontuações detalhadas
por cada indicador.
Além disso, a análise de contrastes e similaridades de ações sustentáveis através da
metodologia benchmarking, é realizada a partir dos relatórios anuais de sustentabilidade das
quatro IES mais bem colocadas e das quatro IES brasileiras, ambas participantes do WUR no
período mencionado acima.
O presente estudo está delimitado a leitura de artigos, cartas, conferências, relatórios,
e outros documentos que tenham acontecido e/ou sido publicadas de 1970 até 2017, podendo
esses eventos serem de abrangência nacional ou global.
1.5 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO
Este trabalho intenciona gerar materiais que contribuam para o melhor conhecimento
das questões referentes à sustentabilidade na IES, bem como das estratégias e ações eficazes
geridas por IES de destaque no WUR, ao mesmo tempo que compara diferentes fatores que
influenciam na eficiência ou não da temática sustentável entre essas IES internacionais e as
brasileiras participantes do WUR.
Além disso, procura-se demonstrar, através da literatura, como o viés da
sustentabilidade na IES evoluiu ao longo dos anos, de maneira a confirmar cada vez mais a
importância das IES como líderes para mudanças globais em direção a sustentabilidade. Ao
analisar o cenário global acerca de publicações sobre sustentabilidade na IES, o trabalho
pretende contribuir para o entendimento da necessidade das inter-relações entre as áreas da
pesquisa, teoria e das ações propriamente ditas dentro das IES, visando a sustentabilidade.
Tratando-se de Brasil, este estudo pretende fornecer dados importantes, por conta de
três principais fatores. Primeiro, a literatura sobre sustentabilidade na IES, desde a difusão do
relatório de Brundtland (1987), é significativamente menor no Brasil do que em países
desenvolvidos e/ou onde ações sustentáveis nas IES são fortemente empregadas. Esse fator
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pode estar conectado com uma cultura que visa o investimento em outras áreas nas IES (como
a econômica ou a mera formação dos universitários, por exemplo). Questões como esta
podem ser observadas na tabela 1 que demonstra, de maneira quantitativa, publicações
realizadas desde 1997 (primeiro documento encontrado) até 2017 sobre sustentabilidade na
IES, a partir da combinação das seguintes palavras-chave nos bancos de dados SCOPUS e
Web-of-Science: Sustainability OR Sustainable Development AND Higher Education.
Segundo, o benchmarking intenciona contribuir para o entendimento das diferenças de
investimento e ou planejamento entre as IES internacionais e as brasileiras participantes do
WUR, para que as últimas possuam dados de significativa importância e assim, possam focar
seus esforços para áreas decisivas da conjuntura sustentável. Terceiro, mesmo com a
participação de IES brasileiras no WUR, as pontuações das mesmas, bem como a adesão de
outras IES, é inferior quando comparado com países em destaque no ranking. Uma
participação maior de IES do Brasil pode contribuir para o fortalecimento dos esforços
ambientais no país, além da criação de networkings, onde essas IES poderão trocar estratégias
e experiências de êxito.
Tabela 1– Número de publicações, dos TOP dez países e Brasil, a partir das palavras chaves:
Sustentability in Higher Education, a partir de 1997

Fonte: Próprio autor

No mais, o desenvolvimento de uma tabela dos benchmarks em comum das quatro
IES mais bem colocadas e das quatro IES brasileiras do WUR, contribuirá como base para
que outras IES possam implementar, e se necessário, adaptar estratégias sustentáveis em seus
campi, de acordo com cada necessidade.
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1.6 QUESTÕES DE PESQUISA
De maneira a buscar um melhor entendimento da situação problema, foram
identificadas abaixo as questões da pesquisa. Estas são entendidas como as principais
perguntas que pretendem ser respondidas com a realização deste trabalho.
As indagações que possuem relação direta com os objetivos são as seguintes:
a) Como as discussões e movimentos sobre a sustentabilidade na IES progrediram desde
a década de 80 até o momento atual?
b) Quais as IES participantes do WUR que vem obtendo colocações de destaque de 2014
a 2017 e suas respectivas pontuações detalhadas?
c) Quais as IES brasileiras participaram do WUR de forma ininterrupta de 2014 a 2017 e
suas colocações?
d) Quais benchmarks se diferenciam e assemelham entre as quatro IES mais bem
colocadas no ranking e as quatro IES brasileiras participantes do WUR?
Para clarificação do presente estudo, a figura 2 apresenta como cada objetivo
específico será atingido através de uma metodologia direcionada, o que levará à conclusão do
objetivo geral.
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Figura 2– Resumo da pesquisa como situação problema, objetivo geral, objetivos específicos, metodologias e questões de pesquisa
SITUAÇÃO
PROBLEMA

OBJETIVO
GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Levantar na literatura a
evolução global do
conceito de
Sustentabilidade na IES.

Quais são os
benchmarks
adotados por
quatro IES mais
bem colocadas no
GreenMetric
World University
Ranking em
comparação com
IES brasileiras
também
participantes?

Identificar e
comparar os
principais
benchmarks em
comum de quatro
IES mais bem
colocadas no
WUR com os
benchmarks de
quatro IES
brasileiras
também
participantes do
ranking.

METODOLOGIAS

Utilizar as ferramentas de base de
dados SCOPUS e Web-of-science
para levantamento bibliométrico
através de combinação de palavraschave e pesquisa booleana.

Selecionar os dados dos
indicadores de quatro IES
mais bem colocadas e de
quatro IES brasileiras
participantes do
GreenMetric World
University Ranking
juntamente com seus
relatórios de
sustentabilidade anuais.

Utilizar a plataforma online do WUR
para identificar as quatro IES que
estiveram no topo do ranking de
2014-2017 bem como as IES
brasileiras, ambas de forma
ininterrupta.

Analisar os benchmarks
comuns de quatros IES
mais colocadas em
contraste com as IES
brasileiras participantes do
GreenMetric World
University Ranking.

Utilizar o benchmarking para
identificar as ações sustentáveis em
comum aplicadas pelas quatro IES
mais bem colocadas em contraste
com as IES brasileiras a partir de seus
relatórios anuais de sustentabilidade.

QUESTÕES DE
PESQUISA

Como as discussões e
movimentos sobre a
sustentabilidade na IES
progrediram desde a década
de 80 até o momento atual?

Quais as IES participantes do
WUR que vem obtendo
colocações de destaque desde
2014 a 2017 e suas
respectivas pontuações
detalhadas?
Quais as IES brasileiras
participaram do WUR de
forma ininterrupta de 2014 a
2017 e suas colocações?
Quais benchmarks se
diferenciam e assemelham
entre as quatro IES
internacionais e as quatro IES
brasileiras participantes do
WUR?
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 SUSTENTABILIDADE – CONCEITOS E DISCUSSÕES
O’Connor (1994), menciona que o termo sustentabilidade pode ser absorvido por
diferentes ideologias e políticas, bem como pelos vieses econômicos e ecológicos de forma
divergente. Por isso, há dificuldade em todo o mundo, ao tentar determinar como o
desenvolvimento sustentável deve ser definido para bem atender os mais diversos discursos.
A sustentabilidade é um ideal que precisa ser tratado com cuidado, pois como
muitos outros ideais, pode se tornar um clichê e assim, ser erroneamente utilizado
(MITCHAM, 1995). Portanto, o presente trabalho apresenta alguns dos principais conceitos
sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade que surgiram ao longo dos anos, bem
como críticas apontadas sobre esses mesmos conceitos.
Para fins de clarificação, antes de desenvolver sobre o surgimento do conceito
“desenvolvimento sustentável”, é importante enfatizar a diferença entre os termos
desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Embasando-se em Dovers e Hander (1992),
enquanto o primeiro se refere aos caminhos que precisam ser percorridos visando a
sustentabilidade, o segundo é o objetivo final, logo ocorre à longo prazo.
Para se chegar a primeira definição de desenvolvimento sustentável mundialmente
conhecida, bem como outras ramificações desta, é necessário entender quais foram os
pensamentos e discussões prévios que levaram ao surgimento do termo.
Em 1972, o livro The Limits to growth, do Clube de Roma, fomentou discussões
acerca dos possíveis limites para o contínuo progresso da sociedade. O principal argumento se
baseava na premissa de que o aumento do desenvolvimento tecnológico e social não poderiam
continuar de maneira ilimitada, pois a humanidade estaria fadada ao colapso se as devidas
ações para criar a diminuição ou a estabilização, do até então crescimento exponencial da
sociedade, não fossem tomadas (MEADOWS et al., 1972).
De maneira ainda mais clara, o livro seguinte, Mankind at the Turning Point (1974),
também do Clube de Roma, expôs que os desenvolvimentos sociais, industriais e econômicos,
daquele momento deveriam ser substituídos pelo não crescimento ou por uma economia
mundial meramente estacionária (MESAROVIĆ, et al., 1974).
Entretanto, posterior as conclusões de “desenvolvimento zero” um outro pensamento
surgiu entre os estudiosos, onde passou-se a enfatizar o novo pensamento do que poderia ser
feito, ao invés do que não deveria ser feito. Essa mudança de pensamento foi fomentada a
partir de dois principais relatórios que culminaram no fortalecimento das discussões sobre o
desenvolvimento sustentável (MITCHAM, 1995).
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O primeiro, World Conservation Strategy (1980), é um documento composto por
sessões que apontam objetivos gerais para conservação, além de diversas ações em esfera
nacional e internacional. No relatório, o desenvolvimento é definido como “a transformação
da biosfera e a aplicação de recursos humanos, financeiros, bióticos e abióticos que satisfação
as necessidades humanas e melhorem a qualidade de vida” (IUNC, 1980, p. 18). Também
ressalta que, para que o desenvolvimento seja sustentável, é preciso levar em consideração
fatores ecológicos, sociais e econômicos, bem como as vantagens e desvantagens de ações à
longo e curto prazo. (IUNC, 1980). Dessa maneira, para o World Conservation Strategy, a
materialização dos “limites ao crescimento”, estava na inclusão de estratégias para a
conservação dos recursos bióticos e abióticos, e na definição de limites para o
desenvolvimento contínuo.
O segundo relatório, Our Common Future (1987), também conhecido como relatório
de Brundtland, obteve significante destaque no cenário internacional ao correlacionar
questões de proteção ambiental com o crescimento econômico e o desenvolvimento global,
apresentando seu conceito de desenvolvimento sustentável. No relatório de Brundtland
define-se desenvolvimento sustentável como o processo que “satisfaz as necessidades dos
presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem suas próprias
necessidades”. (BRUNDTLAND, 1987, p 16).
Sendo assim, de acordo com Mitcham (1995), Our Common Future reforça a
necessidade das mudanças de diálogo, que antes eram voltadas para os limites, e agora
precisam olhar para a sustentabilidade. Logo, a partir da definição de Brundltland, tem-se
apresentada uma outra opção, diferente do colapso ou do nivelamento do desenvolvimento,
como apontado em The Limits to growth. A terceira possibilidade é de um desenvolvimento
moderado, ou seja, o desenvolvimento sustentável, que atenderia as necessidades de
crescimento da sociedade, sem afetar o meio ambiente de maneira que levasse o planeta ao
colapso.
Todavia, mesmo com a repercussão mundial do conceito de desenvolvimento
sustentável do relatório de Brundtland, muitas críticas surgiram posteriormente. Para Hueting
(1990), a ideia de que o crescimento econômico deveria continuar ocorrendo para que as
devidas medidas de proteção do meio ambiente e suporte aos países em desenvolvimento
pudessem ser tomadas, é equivocada, porque a deterioração do ambiente é, em sua maioria,
uma consequência do desenvolvimento econômico. Sendo assim, o autor explica que a
sustentabilidade poderia ser alcançada de duas outras formas. Primeiro, através da criação e
implantação global de medidas de produção e consumo para a proteção ambiental; segundo,
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pela mudança direta e radical dos padrões de produção e consumo. Consequentemente,
medidas para a sustentabilidade não resultariam da queda ou estagnação do desenvolvimento
econômico, mas sim em mudanças de hábito no consumo e produção de bens e serviços, com
objetivo de proteger os recursos ambientais necessários para a manutenção da sociedade.
2.1.1 O desenvolvimento sustentável nas últimas décadas
O livro “Caring for the Earth: a strategy for sustainable living”, publicado em 1991,
através de uma parceria entre IUCN, UNEP e WWF funcionou como um guia, para que
comunidades e governantes, além de entenderem a importância de mudanças concretas,
criassem ações e estratégias frente ao desenvolvimento sustentável, de acordo com as
realidades e possibilidades de suas regiões. A sustentabilidade é focada nas pessoas,
concentrando-se na melhoria da condição de vida humana e na conservação, de maneira a
manter a variedade e produtividade da natureza. Essas ideias constam no livro através do
conceito: “melhorar a qualidade da vida humana respeitando a capacidade de suporte do
ecossistema” (IUCN/UNEP/WWF, 1991, p. 10).
Em 1992, a “Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento” (Eco-92), gerou importantes documentos, como a Agenda 21 e a
“Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”. Ambos explicitam, de
maneira mais específica, porém sem deixar de se basear no conceito apresentado no relatório
de Brundtland, fatores de extrema significância para a transição frente à sustentabilidade. Nos
princípios três e quatro da Declaração, estão demonstrados a importância da cooperação
internacional para resolução de problemas socioambientais, além da necessidade de integrar
questões sociais, econômicas, ambientais e do desenvolvimento nos processos de tomada
decisões e de implementação da sustentabilidade nas regiões (UN, 1992).
Em 2002, na “Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável”, em
Joanesburgo, que objetivou rever todo o progresso acerca dos compromissos para o
desenvolvimento sustentável desde a Eco-92, inseriu um novo aspecto dentro dos vários que
compõe o viés sustentável. As disparidades entre países desenvolvidos e em desenvolvimento,
além da pobreza, seriam os grandes desafios para transformações frente ao desenvolvimento
sustentável, daquele momento. Além disso, viu-se a apresentação do ideal de sustentabilidade,
que necessita ser suportado por três pilares interdependentes: desenvolvimento econômico,
desenvolvimento social e proteção ambiental - nos âmbitos local, nacional, regional e global.
(UN, 2002). Conhecido como os três pilares da sustentabilidade, este enfatiza que o
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crescimento econômico é possível quando pensado em conjunto com ações de equidade social
e proteção ao meio ambiente.
Agregando a ideia dos três pilares da sustentabilidade, Sachs (2002), expõe que de
modo a transitar para o desenvolvimento sustentável (também nomeado pelo autor de
ecodesenvolvimento) é necessária uma visão holística dos problemas da sociedade, e não
somente das questões de conservação do meio ambiente. Sendo assim, o desenvolvimento
sustentável é entendido como a conjugação dos pilares sociais, ambientais e econômicos,
porém os três fatores expostos em Joanesburgo, devem estar em harmonia com os oito
critérios de sustentabilidade entendidos por Sachs: social, cultural, ecológico, ambiental,
territorial, econômico, político (nacional) e político (internacional). Ademais, o autor discute
sobre a necessidade de integrar a economia à ecologia para o desenvolvimento sustentável,
“pois as ciências naturais podem descrever o que é preciso para um mundo sustentável, mas
compete às ciências sociais a articulação das estratégias de transição rumo a esse caminho”
(SACHS, 2002, p. 60).
Na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20),
que ocorreu no Rio, em 2012, declarou-se que a erradicação da pobreza no mundo é
indispensável para se atingir a sustentabilidade, além de reforçar a importância de se integrar
a sustentabilidade em seus três pilares (econômico, social e ambiental) a todos os níveis da
sociedade. O relatório final da Rio+20, nomeado The Future we want, declarou que o
“Desenvolvimento sustentável é o modelo que prevê a integração entre economia, sociedade e
meio ambiente. Em outras palavras, é a noção de que o crescimento econômico deve levar em
consideração a inclusão social e a proteção ambiental” (UN, 2012, p. 2). Também abordou a
ideia de “economia verde”, mecanismo baseado na criação e aplicação de novas tecnologias e
inovações da ciência capazes de contribuir na transição global para a sustentabilidade (UN,
2012).
No entanto, governantes criticaram o fato da “economia verde” beneficiar
principalmente, os países desenvolvidos, pois esses teriam capital financeiro para investir em
pesquisas e tecnologias inovadoras, ao passo que os países em desenvolvimento estariam
voltados para questões como a erradicação da pobreza. Também, houve intenso desacordo
entre governantes e representantes quanto aos compromissos e metas a longo prazo, marcando
a Rio+20 como a conferência que falhou em estabelecer diretrizes concretas para o
desenvolvimento sustentável (TOLLEFSON, 2012).
Mais recentemente, o documento intitulado “Transformando nosso mundo: a agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, foi trazido a público, em 2015, a partir da Cúpula
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das Nações Unidas. Do ponto de vista da agenda 2030, a sustentabilidade é atingida através de
estratégias e ações concretas. Com seus 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169
metas bem especificadas, objetiva-se o crescimento econômico, diminuição da fome e
melhoria na taxa de eficiência energética, dentre outros, através dos cinco Ps: pessoas,
planeta, prosperidade, paz e parceria (UN, 2015).
2.2 A SUSTENTABILIDADE NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Para que a sustentabilidade seja atingida globalmente, sabe-se que todos os atores da
sociedade têm sua importância, e precisam contribuir nessa transição a longo prazo. Ainda
assim, é evidente que as IES funcionam como principal dinamizador para trabalhar esse
objetivo, visto que as mesmas possuem um histórico de transformações e de serviço para a
sociedade. Dessa forma, o apelo urgente para ações de desenvolvimento sustentável, que vem
sendo feito por estudiosos, governantes, industrias e pela sociedade pede também para que as
IES assumam sua responsabilidade fundamental e moral, orientando a sociedade no caminho
para um futuro sustentável (WAAS, 2010).
“A IES é um microcosmos de uma comunidade maior” (CORTESE 2003, p. 19).
Consequentemente, a forma com o que uma IES lida com suas atividades diárias como
educação, pesquisa, desenvolvimento de políticas e tecnologia e as ferramentas para integrar a
sustentabilidade (Cortese, 1992), por mais simples que pareçam ser, podem se tornar
importantes demonstrações para o alcance de uma vida ambientalmente responsável, além de
reforçar os valores e comportamentos desejados para toda uma comunidade.
Porém, apesar do movimento global em torno da sustentabilidade, este ideal,
especificamente nas IES, permanece em estágio de amadurecimento no processo de
aprendizagem (FILHO et al., 2015; MULDER et al., 2012; WAAS et al., 2010; LOZANO,
2006; VELAZQUEZ et al., 2006; WRIGHT, 2004;). Consequentemente, ainda se tem muito a
aprender e praticar para que ações sustentáveis sejam efetivamente implementadas nas IES, a
fim de que essas possam se tornar verdadeiras líderes (FILHO et al., 2015) e servir de reflexo
para outros setores da sociedade (LOZANO, 2013).
Quanto

a

discussão

sobre

uma

possível

descrição

de

“IES

sustentável/sustentabilidade na IES”, para Lukman e Glavič (2007), esta deveria englobar os
três domínios do desenvolvimento sustentável por eles entendido: proteção ambiental,
performance econômica e coesão social, pois a sustentabilidade precisa se fazer presente em
cada operação e estratégia regida pelas IES. Além disso, uma IES possuiu diversas
oportunidades para agir no caminho da sustentabilidade, ofertando aos estudantes chances
únicas de aprender na prática, se tornando uma espécie de laboratório de aprendizagem, para
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o aprimoramento de ações que irão contribuir com mudanças necessárias para que a sociedade
transite para a sustentabilidade.
Contudo,

para

Velazquez

(2006),

uma

definição

universal

para

“IES

sustentável/sustentabilidade na IES” é uma tarefa complexa, a partir do momento que
“sustentabilidade” pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas. Logo, cada IES
deve definir seu próprio conceito, de acordo com fatores externos e internos que a atingem,
além de seus objetivos e a literatura que assume como base. Por isso, o autor apresenta uma
definição geral para descrever uma IES sustentável:
Uma Instituição de Ensino Superior, como um todo ou em parte, que aborda,
envolve e promove, a nível regional ou global, a minimização de efeitos negativos
ambientais, econômicos, sociais e de saúde gerados no uso de recursos para
desempenhar suas funções de ensino, pesquisa, divulgação, parceria e gestão de
maneira a ajudar a sociedade a fazer a transição para estilos de vida sustentáveis
(VELAZQUEZ et al., 2006, p. 8).

Ademais, tendo como perspectiva o gerenciamento de mudanças organizacionais e a
possibilidade de influências, negativas ou positivas dos fatores humanos (resistência;
comunicação; empoderamento e envolvimento; cultura organizacional), Verhulst e
Lambrechts, (2015) propõe uma análise interconectada desses fatores com os processos de
integração da sustentabilidade (um estágio preparatório, um estágio de mudança com
diferentes ciclos de intervenção e um estágio de consolidação). Como resultado, os fatores
humanos se mostram significativos no alcance de mudanças precisas para a sustentabilidade
nas IES. Logo, vê-se que IES são sistemas delicados, quanto a interações internas e externas,
e por isso, ações para incorporar a sustentabilidade em seus mais diversos estágios precisam
ser pensadas estrategicamente.
Além disso, a partir de uma visão mais abrangente, a transição das IES para
sustentabilidade envolve todas as áreas de atividade e aprendizado, ensino, operações,
engajamento externo e pesquisa (HOOVER e HARDER, 2015). A sustentabilidade na IES
não diz respeito apenas sobre o que é feito em cada área, mas também como cada atividade é
feita, logo devendo incluir dinâmicas em sala, processos de tomada de decisão conjuntas,
estruturas organizacionais, estratégias de liderança, iniciativas de planejamento estratégico e
planejamento colaborativo visando o futuro (MOORE, 2005).
Entretanto, as IES precisam de cautela quanto a inclusão de ações de
desenvolvimento sustentável, pois essas exigem respeito às leis naturais, que precisam estar
balanceadas com as relações culturais das comunidades ao redor, o que consequentemente
levará a inovações, excelência e notoriedade. Porém, algumas dessas inovações podem ser o
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resultado de cooperação com industrias no desenvolvimento de novas tecnologias, por
exemplo, mas que não necessariamente tiveram um processo de criação sustentável
(LUKMAN e GLAVIČ, 2007). Por isso, é imprescindível que, quando implementando ações
de desenvolvimento sustentável, IES demonstrem práticas que verdadeiramente sustentem ao
invés de degradarem os ecossistemas naturais, além de educar de forma que já objetivem uma
sociedade sustentável (M’GONIGLE e STARKE, 2006).
Também, conectado às mudanças e inovações, Lozano et al. (2013) enfatiza que,
toda inovação como a sustentabilidade se depara com mais problemáticas quando
implementada numa organização (a IES, nesse caso) e não em um indivíduo, justamente por
conta das complexidades que envolvem o dado sistema. Logo, quando uma inovação é
difundida por todo o sistema (desde as operações diárias do campus até os currículos,
passando pelas áreas da pesquisa e divulgação), além de ser implementada de maneira
homogenia, ela deixa de ser uma inovação para se tornar parte integrante da cultura diária e
operacional da instituição. Assim sendo, para que uma IES transite para a sustentabilidade
seus representantes, professores e alunos precisam ser capacitados para fomentar e
implementar novos paradigmas, através da introdução do desenvolvimento sustentável em
seus cursos e currículos, e em todos os outros componentes da IES, para que esse seja tratado
como um dos objetivos principais a serem alcançados. Ainda, o autor ressalta que o
reconhecimento acadêmico quanto a importância do ensino multidisciplinar e transdisciplinar
da pesquisa e da interação com a sociedade são essenciais para acelerar as mudanças na
sociedade precisas para integrar a sustentabilidade em todos os processos de tomada de
decisão na sociedade.
Tratando a sustentabilidade na IES de maneira mais específica e detalhada, Lozano et
al., (2013b), apoiando-se no trabalho realizado por Wright (2004), apresenta sete elementoschave para que IES possam iniciar mudanças de desenvolvimento sustentável. Esses
elementos são: promover a colaboração universitária; promover a transdisciplinaridade;
implementar ações de desenvolvimento sustentável pelo campus através de experiências do
dia-a-dia; “educar os educadores” sobre como educar seus alunos no viés sustentável e como
promover efeitos multiplicadores; incluir a sustentabilidade na estrutura institucional,
integrando todos os elementos anteriores; tratar de problemas de sustentabilidade, isto é, focar
na degradação ambiental, ameaças para a sociedade e consumo insustentável; e obrigações
éticas e morais dos líderes de IES ao incorporar e institucionalizar práticas sustentáveis em
suas instituições.
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De maneira semelhante, Cortese (2003) destaca que as IES precisam funcionar de
maneira totalmente interconectada, onde educação, operações da Instituição e pesquisa se
tornem aspectos interdependentes com a comunidade externa (local, regional e global). Em
uma IES sustentável, para que as vivências educacionais dos universitários estejam de acordo
com os princípios da sustentabilidade, a (1) aprendizagem exige sistemas de ensino
interdisciplinares, dinâmica e análise para todas as disciplinas e formações profissionais.
Também, o contexto do aprendizado (2) faz com que a interdependência entre pessoas e meio
ambiente, valores e éticas se tornem parte central de todas as disciplinas, e não mais conceitos
isolados oferecidos em alguns cursos. O processo de (3) educação ressalta uma aprendizagem
ativa e experimental, baseada na análise e resolução de problemas reais no campus e na
comunidade. A IES (4) pratica seus ideais de desenvolvimento sustentável, fazendo da
sustentabilidade parte integral em suas operações, planejamento, design e instalações e
investimentos atribuindo esses esforços ao seu currículo. Por fim, a IES beneficia a sociedade
através de (5) parcerias com as comunidades visando torna-las mais saudáveis, estáveis,
economicamente seguras e ambientalmente sustentável, o que é crucial para que as IES
atinjam a sustentabilidade, pois é papel ético e moral dessas suportarem a sociedade a seu
entorno.
2.2.1 Cartas, declarações e conferências sobre Sustentabilidade na IES
Estimulados pelo momento pós-Brundtland, as discussões sobre desenvolvimento
sustentável também chamaram atenção dos representantes de IES, desencadeando a criação de
dezenas de cartas e declarações assinadas como forma de comprometimento em busca da
sustentabilidade. Isso pode ser observado na figura 3, que apresenta uma linha do tempo das
principais cartas de declaração de sustentabilidade na IES com alcance global. Portanto, esta
sessão foca em um breve histórico de algumas das principais cartas e declarações de cunho
internacional, especificamente voltadas para a sustentabilidade nas IES.
Ocorrida em 1990, a conferência de Talloires, reuniu representantes e reitores de IES
do mundo todo, que discutiram sobre a importância de ações para transformações mundiais
referentes ao desenvolvimento sustentável, especificamente nas IES. O evento resultou na
Declaração de Talloires, um documento composto de dez ações a serem cumpridas pelas vinte
e duas IES assinantes. Algumas das ações são: aumentar a consciência do desenvolvimento
ambiental sustentável, criar uma cultura institucional de sustentabilidade, educar para uma
cidadania ambientalmente sustentável e colaborar para abordagens interdisciplinares. (ULSF,
1990).
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A Declaração de Halifax, resultado da conferência de Halifax, no Canadá (1991),
declara as IES como maiores responsáveis no suporte à sociedade na modelagem de políticas
de desenvolvimento, atuais e futuras, em formatos sustentáveis e equitativos, objetivando um
mundo ambientalmente seguro e civilizado. Também, ressalta que, como fornecedores de
educação, pesquisa e serviços públicos, as IES formam cidadãos efetivamente capacitados
para contribuírem com as mudanças necessárias para um futuro sustentável. A Declaração, de
maneira geral, convida as IES a utilizarem seus recursos intelectuais e acadêmicos em prol do
desenvolvimento sustentável, e a aumentarem seus esforços em não somente ensinar, mas
também praticar os princípios do desenvolvimento sustentável (IAU, 1991).
Figura 3– Linha do tempo de cartas e declarações sobre sustentabilidade na IES

Fonte: Próprio autor

A Agenda 21, um dos resultados mais significativos da Cúpula da Terra, no Rio de
Janeiro, em 1992, destinou um capítulo exclusivo voltado para as IES. O capítulo 36 Promoção do Ensino, da Conscientização e do Treinamento - menciona o importante papel
das IES na construção de um futuro sustentável, além da necessidade de currículos
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interdisciplinares na temática do desenvolvimento sustentável, de pesquisas focadas na
sustentabilidade, da formação de networkings de divulgação e promoção para conscientização
ambiental e sustentável (UNESCO, 1992).
Em 1993, a conferência de Kyoto, no Japão fez com os representantes de IES
refletissem sobre o significado de desenvolvimento sustentável. A Declaração de Kyoto,
relembra alguns princípios contidos nas declarações internacionais passadas (Talloires, 1990 e
Halifax, 1991), como o uso dos recursos das IES, a relevância internacional do
desenvolvimento sustentável, as obrigações éticas de ensino e práticas sustentáveis, além da
necessária cooperação de todos os segmentos da sociedade na busca de medidas políticas e
práticas para o desenvolvimento sustentável (IAU, 1993).
Embasando-se nas ações das declarações de Talloires (1990) e Halifax (1991),
durante o 15° Congresso da Associação das Universidades do Commonwealth, em Swansea,
na Suécia (1993), em torno de quatrocentas IES acordaram sobre a necessidade do
desenvolvimento que não afetasse as gerações futuras (como conceituado no relatório de
Brundtland em 1987). Dentre as ações da Declaração de Swansea estão, a utilização de
recursos das IES para estimular o entendimento de governantes e cidadãos acerca da
interdependência e das dimensões internacionais do desenvolvimento sustentável; e encorajar
as próprias IES a reverem suas atividades e operações, para que essas reflitam as melhores
práticas

de

integração

do

desenvolvimento

sustentável

(ASSOCIATION

OF

COMMONWEALTH UNIVERSITIES, 1993).
O Programa COPERNICUS, divulgou em 1994, a Carta Universitária para o
Desenvolvimento Sustentável, expondo o quanto as IES precisam ir para além de seus muros
se quiserem contribuir para a sustentabilidade em escalas regionais e globais, mencionando a
importância de parcerias com os mais diversos setores da sociedade, também ativos nessa
temática. Enfatiza que professores, funcionários e representantes precisam ser orientados
sobre a sustentabilidade, bem como agir, promover ações e mudanças de comportamento, para
demonstrar como a educação pode se tornar educação ambiental de fato. As IES devem
encorajar a colaboração interdisciplinar em seus ensinos e programas de pesquisa, como parte
central de sua missão, reduzindo também possíveis competições entre departamentos e
disciplinas (COPERNICUS, 1994).
A declaração de Luneburg assinada durante a Conferência Internacional de
COPERNICUS, em 2001, além de reafirmar declarações da Carta universitária para o
desenvolvimento sustentável (1994), teve o comprometimento de seus idealizadores na
produção de um toolkit de ações voltado para IES, gestores, administradores e universitários
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com objetivo de evoluir das teorias para ações concretas frente ao desenvolvimento
sustentável (COPERNICUS, 2001).
Com objetivo de se preparar para a “Década das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável” (DESD), uma conferência internacional ocorreu em Graz,
Áustria, em abril de 2005. Esta, discutiu o papel da IES no suporte à sociedade na transição
para a sustentabilidade, bem como as estratégias para a abertura dos muros das IES para a
sociedade civil. A conferência gerou a Declaração de Graz que afirma o quanto a DESD traria
desafios e oportunidades para as IES e, por isso, clama para que as IES façam da
sustentabilidade prioridade em suas estratégias e atividades e que também implementem ações
abrangentes e integradas da sustentabilidade, de acordo com suas três principais funções –
aprendizagem e ensino, pesquisa e reponsabilidade social (interna e externa) (COPERNICUSCAMPUS, 2005).
A declaração de Sapporo, resultado da Conferência das Universidades da Cúpula do
G8, compartilha a importância das IES na resolução de problemas, a fim de preparar um
mundo sustentável para as gerações futuras. As IES têm como responsabilidade a
disseminação do conhecimento de uma nova cultura sustentável para a sociedade como um
todo. Deixa claro que os campi devem ser utilizados como bases experimentais para modelos
de cidades sustentáveis baseadas nas interações de diversas partes interessadas da sociedade,
pois são locais próprios para testar novos conhecimentos relevantes para a sustentabilidade
em um contexto social (G8 UNIVERSITY SUMMIT, 2008).
Também realizada pela G8 University Summit, a Declaração de Turin (2009)
apresenta um viés de ações mais específicas, nas quais as IES devem educar quanto ao uso
racional dos recursos naturais, no desenvolvimento proativo na transição da sociedade para
fontes de energia alternativas, além de tonar esses conhecimentos acessíveis para todas as
pessoas. As IES precisam fomentar o entendimento dos impactos humanos, embasados na
ideia de interdependência entre meio ambiente e atividades humanas, para que a sociedade e
governantes compreendam as consequências de suas ações. Também enfatiza a criação de
parcerias para o compartilhamento de conhecimento entre IES de países desenvolvidos e em
desenvolvimento (G8 UNIVERSITY SUMMIT, 2009).
Como resultado da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável (Rio+20), em 2012, gerou-se o documento intitulado “Compromisso de Práticas
Sustentáveis de Instituições de Ensino Superior”. O documento aparentemente simples, traz
como ações principais: ensinar os conceitos de desenvolvimento sustentável, fomentar
pesquisas na temática do desenvolvimento sustentável, tornar o “campus verde”, apoiar
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esforços sustentáveis nas comunidades locais e compartilhar resultados através de eventos
internacionais (UNESCO, 2012).
Marcando o fim da Década da Educação das Nações Unidas para um
Desenvolvimento Sustentável (2005-2014), ocorreu em 2014, a “Conferência Internacional
sobre Educação Superior para o Desenvolvimento Sustentável”, em Nagoya, Japão. A
conferencia teve como resultado a Declaração de Nagoya sobre Educação Superior para o
Desenvolvimento Sustentável, reafirmando e renovando os compromissos assumidos na
DESD. A declaração também serviu como apelo aos líderes mundiais para que deem o devido
suporte às IES no seu papel transformador rumo ao desenvolvimento sustentável (UNESCO,
2014).
2.3 FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE DA IES
Com o grande movimento de integração do desenvolvimento sustentável nas IES
através do comprometimento selado com assinaturas de cartas e declarações, juntamente com
o cumprimento de ações nelas relatas, esperava-se que as IES tivessem avançado
consideravelmente nesse viés, o que não ocorreu como projetado (VELAZQUEZ et al., 2005).
ALGHAMDI et al. (2017) confirmam eu seu artigo a grande significância das cartas
e declarações em um primeiro momento, mas pontua que as mesmas não foram úteis para que
se pudesse operacionalizar a sustentabilidade nas IES. Logo, se fez necessária a criação de um
método ou ferramenta capaz de mediar, monitorar e analisar a sustentabilidade nas IES.
Portanto, as ferramentas de avaliação da sustentabilidade na IES suprem essa necessidade,
tendo se tornado, talvez, as ferramentas mais importantes na operacionalização da
sustentabilidade, especificamente nas IES (SHRIBERG, 2002; ALGHAMDI et al., 2017).
Sendo assim, como forma de acessar, monitorar e dar suporte as ações nas IES
referentes a essas cartas e declarações (Shriberg, 2002) como também, outras práticas
sustentáveis, diversos instrumentos de avaliação de sustentabilidade na IES foram
desenvolvidos e aprimorados a partir dos anos 90 (YARIME e TANAKA, 2012;
LAMBRECHTS e CEULEMANS, 2013; BULLOCK e WILDER, 2016). Alguns autores,
ainda relatam outra funcionalidade das ferramentas de avaliação como a de desempenharem
papel de guia para IES. No caso dos rankings, esses se apresentam como método comparativo,
podendo ser utilizados para que as instituições monitorem se estão ou não sendo eficazes nas
medidas sustentáveis implementadas (ROORDA e MARTENS, 2008; GÓMEZ et al., 2015;
ALGHAMDI et al., 2017).
Além disso, inúmeras pesquisas discutem benefícios para as IES, advindos da
utilização de ferramentas de avaliação de sustentabilidade, sendo esses rankings, certificados,
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auditorias e outros. Roorda e Martens (2008) e Urbanski e Filho (2014), através de estudos de
caso, confirmam a interligação do progresso de diferentes IES para atingir a sustentabilidade,
com as participações das mesmas em rankings e outros instrumentos de avaliação de
sustentabilidade. De acordo como Fischer (2015), as ferramentas de avaliação de
sustentabilidade, além de oferecerem suporte técnico para implementação e monitoramento de
medidas tomadas pelas IES, visando atingir as metas planejadas, possuem a capacidade de
fornecer (seja em forma de indicadores, fatores ou metas), uma estrutura baseada no que
venha a ser uma IES sustentável (SHRIBERG, 2002; LAMBRECHTS, 2015). Essas
características, contribuem para o fomento da utilização de ferramentas de avaliação de
sustentabilidade com foco regional, nacional e global, fazendo-se observar como os mesmos
influenciam, e guiam estratégias e atividades das IES para atingirem a sustentabilidade
(STOLZ et al., 2010; FISCHER et al, 2015).
Portanto, participando de rankings e/ou outras ferramentas de avaliação de
sustentabilidade, IES estabelecem padrões de desempenho; identificam melhores práticas e
oportunidades; criam um processo dinâmico e contínuo de melhoria; e estabelecem
procedimentos de coleta, quantificação e divulgação de informações importantes
(URBANSKI e FILHO et al., 2015).
Através da descrição de diferentes ferramentas de avaliação e indicadores,
Lambrechts e Ceulemans (2013) destacam de modo geral que essas: contribuem para o
desenvolvimento de políticas, auxiliam no objetivo de integração da sustentabilidade em IES,
e fortalecem ideais de transparência e comunicação. Também, são ferramentas importantes
para tomadas de decisão em uma variedade de contextos, já que contribuem para o
entendimento dos desafios que permeiam a sustentabilidade na IES.
No que diz respeito a criação de ferramentas de avaliação, três abordagens principais
foram desenvolvidas com objetivo de mensurar e analisar a sustentabilidade em uma IES, e
são essas: “avaliação de contas”, “avaliação narrativa” e “avaliação baseada em indicadores”
(DALAL-CLAYTON e BASS, 2002). Todas essas abordagens possuem pontos positivos e
negativos, porém, a “avaliação baseada em indicadores” (utilizada para elaborar o WUR),
além de ser estruturada em torno de indicadores, pode conter mapas, gráficos e dados
tabulares. Esses aspectos fazem com que essa abordagem seja a mais utilizada para avaliações
de sustentabilidade (Alghamdi, 2017), pois é objetiva, facilmente compreendida, mensurável
e comparável (DALAL-CLAYTON e BASS, 2002; GÓMEZ et al., 2015). Também, Ramos e
Pires (2013) enfatizam que a avaliação baseada em indicadores “transmite mensagens de
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valor agregado de forma simplificada e útil a diferentes tipos de públicos-alvo, incluindo
governantes, tomadores de decisão e o público em geral” (RAMOS e PIRES, 2013, p. 82).
Por meio da análise de 11 ferramentas de avaliação interinstitucionais de
sustentabilidade na IES, Shriberg (2002) conclui que uma ferramenta de avaliação de
qualidade, gira em torno de cinco atributos:


Identifica questões importantes;



É calculável e comparável;



Ultrapassa a ecoeficiência;



Mede todo o processo e motivações da IES e



Foca na compreensão

Uma ferramenta baseada nesses cinco atributos contribui na identificação de recursos
para suporte e resistência de iniciativas sustentáveis, o que consequentemente coopera para
criação de políticas, e objetivos efetivos (Shriberg, 2002); foca nos esforços para
melhoramento contínuo de diversos setores da IES; fortalece ideais de transparência e
comunicação (Lambrechts e Ceulemans, 2013) quanto ao progresso interno e entre IES,
tornando o alcance da sustentabilidade, uma prioridade (SHRIBERG, 2002).
Por fim, ferramentas de avaliação bem como indicadores de sustentabilidade, além
de serem flexíveis, podendo ser utilizados em vários contextos socioambientais, são
instrumentos de suporte a tomadas de decisão. Consequentemente, indicadores de
sustentabilidade possuem um papel importante em estratégias que permeiem a
sustentabilidade global (WAAS et al., 2014), podendo ser norte no planejamento e auxílio de
ações para IES.
2.4 GREENMENTRIC – RANKING MUNDIAL DAS UNIVERSIDADES MAIS
BEM COLOCADAS
As classificações de Instituições de Ensino Superior por meio de rankings cresceram
significativamente, principalmente nas duas últimas décadas, em parte por fatores
mencionados anteriormente no presente estudo, e também por estimularem a competição
saudável em busca de práticas sustentáveis, trazendo possíveis investimentos de terceiros para
a IES. Essas são algumas das razões que tornaram rankings para IES populares instrumentos
de análise dentre seus representantes, empresas privadas e governantes (UNESCO-CEPES,
2006).
Os rankings com viés sustentável para IES podem ser utilizados como base para
identificar áreas prioritárias para implementação de ações sustentáveis, além de serem
instrumentos de marketing para promoção das próprias IES (GRINDSTED, 2011). No caso
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do WUR, Grindsted (2011) afirma ser esta a primeira tentativa de criar um ranking de
abrangência global, que compara o comportamento e os compromissos das IES quanto a
sustentabilidade, de maneira que permeie pelos vários processos e setores das IES.
A partir dos estudos de Suwartha e Sari 2013; Fischer et al., 2015; Lauder et al.,
2015; e Ragazzi e Ghidini, 2017, conclui-se que o WUR se tornou uma ferramenta de
avaliação globalmente popular por vários fatores. Dentre esses é possível citar o fato de o
WUR ser um ranking voltado para IES de todos os países, não sendo assim, uma ferramenta
de avaliação com foco somente para IES com certas características; o design objetivo, mas ao
mesmo tempo com indicadores que cobrem áreas significantes, quando classificando uma IES
como sendo sustentável; a participação através do preenchimento do questionário online vem
fomentando cada vez mais a participação das IES, pois torna todo processo mais simples; a
possibilidade das IES serem classificadas de acordo com a localização e infraestrutura (rural,
semiurbano e urbano) torna a avaliação dos pontos mais justa já que, de acordo com a
localização, as IES podem possuir necessidades diferentes; e por fim, o WUR pode ser usado
como diretriz por IES que desejam começar mudanças para se tornarem sustentáveis, e para
aquelas que já implementam ações sustentáveis, o WUR pode ser utilizado como instrumento
de autoavaliação. Esses também foram os principais pontos que fizeram com que o WUR
fosse a ferramenta de avaliação da sustentabilidade escolhida para o presente estudo.
2.4.1 Objetivos, breve histórico e desenvolvimento
A Universidade da Indonésia, lançou no ano de 2010 um ranking que mais tarde
ficou conhecido como UI GreenMetric World University Ranking. A ferramenta visa divulgar
e fomentar práticas sustentáveis nos campi das IES participantes, tendo como base principal
os conceitos de meio ambiente, economia e equidade. O primeiro, abrange aspectos como uso
de recursos naturais, gestão ambiental e prevenção da poluição. O segundo conceito engloba
lucro e economia de custos, enquanto o último se preocupa com aspectos da educação da
comunidade e social.
Possuindo uma série de objetivos primários com a criação da ferramenta, A
Universidade da Indonésia (2016) elenca alguns como: ser aberto a participação global; ser
acessível para IES de países desenvolvidos e em desenvolvimento; poder contribuir para a
propagação do discurso de sustentabilidade na educação e na “ecologização” dos campi; e
incentivar mudanças sociais referentes à sustentabilidade lideradas por IES (UNIVERSITAS
INDONESIA, 2017). Conectados aos objetivos, IES que aderem o WUR adquirem benefícios
tais como os apresentados na figura 4.
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Além disso, o WUR não foi desenvolvido como nenhuma ferramenta de avaliação de
sustentabilidade existente. Este foi idealizado com base em experiências e aprendizados das
principais ferramentas e rankings para IES existentes previamente. Algumas das ferramentas
tomadas como suporte referencial foram, o “Holcim Sustainability Awards”, o “College
Sustainability Report Card” (ou Green Report Card), o “Sustainability, Tracking, Assessment
and Rating System (STARS)” e o GREENSHIP (UNIVERSITAS INDONESIA, 2016).
Do mesmo modo, durante a fase de design do WUR, foram analisadas as
metodologias do “Times Higher Education World University Rankings (THE)”, do “QS World
University Rankings”, do “Academic Ranking of World Universities (ARWU)”, e do
“Webometrics
Ranking of World Universities (Universitas Indonesia, 2016), objetivando absorver ao
máximo as qualidades de cada um para desenvolver um sistema de ranqueamento próprio e
único para o WUR.
Figura 4 – Benefícios da participação das IES no WUR

Fonte: UNIVERSITAS INDONESIA, 2016

O WUR é comandado pelo reitor da Universidade da Indonésia e composto por
membros de diferentes origens acadêmicas, como por exemplo, ecologia, sustentabilidade,
antropologia, engenharia, arquitetura e design urbano e estudos culturais (UNIVERSITAS
INDONESIA, 2016).
Ademais, porque um dos objetivos do WUR é ser uma ferramenta adequada e
atrativa para a realidade de IES de diferentes regiões, o ranking passou por melhoramentos e
modificações em sua metodologia com o passar dos anos. Dessa maneira, em 2010, foram
utilizadas 23 categorias, dentro de cinco indicadores para calcular as pontuações das IES
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participantes, ao passo que em 2011, 34 indicadores compunham o ranking. Já em 2012, o
indicador “ambiente do campus livre de fumo e drogas” foi retirado, restando assim 33
categorias para ranquear IES sustentáveis. Ainda em 2012, o WUR incluiu o indicador
Educação como um novo critério, mantendo agora, seis indicadores. Então, em 2015,
valendo-se do tema “pegada de carbono” em alta naquele ano, foram adicionadas duas
perguntas relacionadas a essa questão no indicador Energia e Mudança Climática. Também, é
importante frisar que a metodologia foi aperfeiçoada através da incursão de subcategorias
relacionados à Água e Transporte no mesmo ano (UNIVERSITAS INDONESIA, 2016).
Atualmente, o questionário do WUR opera dentro dos seguintes indicadores: localização e
infraestrutura, energia e mudança climática, resíduos, água, transporte e educação
(UNIVERSITAS INDONESIA, 2017).
Em relação ao aumento da participação de IES no WUR ao longo dos anos, tendo em
vista a variedade de ferramentas de avalição de sustentabilidade existentes, é possível
confirmar esse crescimento, pois no seu primeiro ano (2010), 95 IES de 35 países estavam
presentes no ranking, ao passo que em 2016, o WUR divulgou os resultados de 515
Instituições de 75 países (Universitas Indonesia, 2017). Para fins de visualização, a figura 5
apresenta o aumento da participação das IES da América do Latina no WUR, comparando os
anos de 2010 e 2017.
Como ressaltado por Suwartha e Sari (2013), o WUR também objetiva demonstrar a
situação de políticas e esforços adotados para o desenvolvimento de “campi-verdes” e para
sustentabilidade nas IES em todo mundo, além de focar em diversos fatores sustentáveis,
diferentemente de outros rankings que se concentram em fatores educacionais e de pesquisa,
em sua maioria. Entretanto, os autores deixam claro que apesar de, teoricamente, ter sido
desenvolvido para IES de países desenvolvidos e em desenvolvimento, alguns indicadores e
critérios de forte relevância não estão incluídos no questionário ou não foram claramente
detalhados. Sendo assim, entendem como necessária “uma avaliação do desempenho dos
fatores internos (coleta de dados, método e resultado) e externos (comentários do usuário)
para a melhoria do WUR (SUWARTHA E SARI, 2013, p. 47)”.
Além disso, como forma de demonstrar os benefícios do WUR, realizou-se uma
pesquisa comparativa entre uma IES participante do WUR e outra IES não participante, na
Tailândia. Através de um novo questionário embasado nos seis indicadores do ranking, a
pesquisa concluiu que na IES participante do WUR, as pessoas estavam mais satisfeitas com
as práticas sustentáveis e qualidade de vida do local (TIYARATTANACHAI e
HOLLMANN, 2016). Em vista desses fatores, IES deveriam incorporar os critérios de
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Figura 5 – Comparação número de IES da América Latina no WUR em 2010 e 2017

Fonte: Próprio autor

sustentabilidade demonstrados no WUR para que, além de promoverem a sustentabilidade em
seus campi, possam melhorar a percepção das partes interessadas quanto a infraestrutura,
organização e iniciativas e estratégias da Instituição.
2.4.2 Sistema de avaliação do UI GreenMetric World University Ranking
De acordo com os critérios do último ranking (2017), o WUR é divido em seis
indicadores, cada uma com um peso percentual diferente como pode ser observado na tabela
2.
Cada indicador foi selecionado para compor o questionário por possuir aspectos de
grande relevância para que uma IES seja considerada como sustentável. Também, a
integração dos aspectos das subcategorias é capaz de fomentar mudanças contínuas para que
as IES estejam sempre buscando melhorias e aperfeiçoamentos. Uma breve descrição do
propósito de cada indicador se encontra na figura 6.

28

Figura 6 – Descrição da importância de cada indicador do questionário WUR

Fonte: UNIVERSITAS INDONESIA, 2016

Os indicadores possuem sessões ou subcategorias a serem preenchidos com dados
numéricos sobre a IES ou questões a serem assinaladas no questionário recebido pelos
participantes. As pontuações são calculadas estatisticamente, de acordo com os pesos como
pode ser observado na tabela 1. Além disso, quando o indicador se refere a implementação de
um programa, como o “Programa de conservação de água”, no indicador Água, o questionário
apresenta diferentes opções de acordo com o estágio de desenvolvimento do programa:
nenhum (0), programa em preparação (por exemplo, viabilidade estudo e promoção)
(0,15x300), programa em fase inicial (por exemplo, medição inicial do potencial de água a ser
conservada) (0,25x300), implementação em estado inicial (0,25x300) e outros.
Tabela 2 – porcentagem de pontos do WUR por indicador
N°
1
2
3
4
5
6

Indicadores
Localização e infraestrutura – SI
Energia e mudança climática – EC
Resíduos – WS
Água – WR
Transporte – TR
Educação – ED
Fonte: UNIVERSITAS INDONESIA, 2016

Porcentagem
de pontos
totais (%)

15
21
18
10
18
18
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Já itens como “Área total do campus” exigem que a IES adicione dados precisos, em
metros quadrados, como padrão de medida. Outros itens também necessitam da inserção de
dados específicos da IES, como o caso “Orçamento total da Universidade” em metros
quadrados. Os detalhes do sistema de pontuação de todos os indicadores, bem como suas
subcategorias e itens se encontram no Anexo 7.1. O resultado final do ranking é obtido
estatisticamente com o cálculo da média ponderada dos seis indicadores.
Os dados das IES participantes são coletados online, por meio do preenchimento de
documentos e do questionário, em acordância com o calendário fornecido pelo WUR a partir
da segunda quinzena de cada ano. Após o processamento dos dados, o ranking final é
disponibilizado online no site do WUR, onde podem ser observadas as colocações das IES por
categorias, bem como a pontuação total de cada IES.
2.5 BENCHMARKING
Benchmarking é uma ferramenta para industrias, empresas e organizações que
buscam melhorar seus desempenhos aprendendo com as práticas bem-sucedidas de outras
organizações (HOLLOWAY et al. 1999). É uma atividade contínua, onde processos internos
estão sempre sendo ajustados, performances são monitoradas e comparações são realizadas
com as “melhores organizações do momento” para que novas mudanças e/ou ajustes possam
ser explorados internamente. Em casos nos quais informações-chave de outras organizações
são obtidas de maneira direta, ou seja, a partir de parcerias firmadas, existe a possibilidade de
ganho mútuo em um certo período de tempo (HOLLOWAY et al., 1999).
Inicialmente, o benchmarking era utilizado nos setores de manufaturas, mas logo se
expandiu como ferramenta útil para outras áreas de organizações públicas e privadas
(FRANCIS e HOLLOWAY, 2007). Para o setor da indústria, onde o benchmarking é
fortemente conhecido, este nada mais é do que uma ferramenta de comparação dos processos
de negócios e desempenho de uma empresa com os processos de negócios e desempenho de
outra empresa. Dessa maneira, busca-se identificar as próprias áreas vulneráveis, a fim de
aprimorar os processos e atividades que foram comparados e outras áreas nas quais as
atividades estão sendo realizadas com êxito (CAMP, 1989; ODORA, 2014).
Como enfatizado por Santos (2009), a raiz do benchmarking está em “compreender
os processos mediante os quais os nossos concorrentes/parceiros atingem os níveis de
desempenho reconhecidamente mais elevados, identificando assim benchmarks (pontos de
referência), de forma a poder adaptá-los para serem utilizados como base pela organização”
(SANTOS, 2009, p. 33). Nada mais é do que uma ferramenta que funciona através do:
aprender com as melhores práticas dos outros (VLĂSCEANU et al., 2004; SANTOS, 2009).
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Do ponto de vista de Francis e Holloway (2007), o benchmarking é uma ferramenta
capaz de identificar particularidades nas atividades de uma outra organização, as quais podem
ser relevantes e eficazes quando aplicadas pela organização primeira. As informações obtidas,
muitas vezes são conseguidas com o trabalho de equipes multidisciplinares que, no pósbenchmarking, planejam quais estratégias serão necessárias (geralmente são processos
operacionais significativos) para que a organização atinja o objetivo almejado.
De acordo com o glossário de termos básicos e definições, uma iniciativa da
UNESCO, o benchmarking é:
Um método padronizado para coletar e relatar dados operacionais críticos de forma
que permita comparações relevantes entre os desempenhos de diferentes
organizações ou programas, geralmente com o objetivo de estabelecer boas práticas,
diagnosticar problemas de desempenho e identificar áreas fortes. O benchmarking dá
à organização (ou ao programa) as referências externas e as melhores práticas sobre
as quais basear sua avaliação e projetar seus processos de trabalho (VLĂSCEANU
et al. 2004, p. 24).

É importante frisar que, bem como outras ferramentas que analisam a qualidade, o
benchmarking deve estar integrado as principais operações e processos dentro de uma
organização, sendo entendido como uma atividade contínua que analisa informações coletadas
longitudinalmente (ALSTETE, 1995).
De acordo com a literatura, existem quatro tipos principais de benchmarking: interno,
competitivo, funcional/industrial e genérico. O benchmarking interno é aplicado em
instituições grandes e descentralizadas ou em unidades que conduzem processos semelhantes.
Já o benchmarking mais comum, o competitivo, analisa processos com instituições que
possuem

similaridades

e

logo,

competem

em

áreas

comuns.

O

benchmarking

funcional/industrial se assimila ao competitivo a não ser pelo fato que as instituições que
competem são maiores e mais amplamente definidas. Por último, o benchmarking genérico
utiliza uma aplicação mais ampla de coleta de dados de setores diversos afim de encontrar as
melhores práticas disponíveis (ALSTETE, 1995).
Demonstrando outros caminhos dessa ferramenta, para Camp (1989), o
benchmarking pode até mesmo ser interpretado como um ponto de definição de um novo
objetivo para uma organização, visto que quando as informações são traduzidas para
operações e performances mensuráveis, há uma progressão futura de um objetivo a ser
atingido. Logo, o novo objetivo definido pode levar alguns anos para ser atingido devido às
mudanças e adaptações necessárias para que o mesmo ocorra. Também, mais do que indicar
um novo alvo, a aplicação do benchmarking pode terminar por apontar a direção a ser seguida
para que uma organização atinja sua alta performance.
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Todavia, Elnathan et al., (1996) argumenta que o benchmarking pode não ser uma
ferramenta tão efetiva quando se leva em consideração os gastos e trabalhos necessários para
coordenar/analisar todos os processos de entradas e saídas precisos para a coleta de
informações; as informações dos custos de organizações que estão sendo comparadas podem
ser difíceis de se obter, incluindo possíveis mudanças culturais necessárias para a aplicação de
novas ações e a resistência à mudanças pelos envolvidos e afetados de alguma maneira.
Porém, Schofield (1998) demonstra a partir da análise de estudos comparativos que
envolvem benchmarking, que a intenção da ferramenta não é de meramente copiar atividades
bem-sucedidas de outras organizações, mas sim de compreendê-las a ponto de poder moldálas de acordo com as necessidades, de maneira a reaplicar alguns dos benchmarks que foram
identificados.
Em vista dos fatos acima mencionados, os resultados analisados através do
benchmarking resultam no aprimoramento das atividades executadas que, consequentemente
levam a redução de desperdícios, melhoram o tempo de produção de produtos e serviços,
além de aumentarem a qualidade dos mesmos. Sendo assim, quando observados de maneira
homogênea, o beneficiamento de diversas atividades dentro de uma instituição leva a um
resultado final positivo e competitivo (CAMP, 1989).
Ademais, como organizações que se preocupam com a qualidade e excelência em
suas atividades, o benchmarking é visto como ferramenta relevante também para a gestão de
IES, como contido no documento de políticas da UNESCO (1995) intitulado “Mudanças e
desenvolvimento no Ensino Superior”.
O benchmarking começou a ser adaptado para utilização por IES, pela primeira vez
na América do Norte, durante os anos 90, posteriormente pela Austrália, Reino Unido e mais
recentemente na Europa (JACKSON, 2001). Hoje, esta ferramenta vem sendo adotada em
outros países (Santos, 2009), não da mesma maneira competitiva como aplicada na área do
business, mas de forma a se alcançar a sustentabilidade através de práticas que vem sendo
realizadas com sucesso por outras IES contribuindo assim, para o desenvolvimento
estratégico das mesmas (ODORA, 2014).
Mesmo que uma IES saiba reconhecer em que processos não consegue atingir um
desempenho considerável, a razão dos mesmos pode ocorrer por motivos tais como: falta de
recursos, atividades realizadas de forma incorreta, resistência à mudanças e dificuldade em
encontrar inovações. Como a ideia central do benchmarking é aprender com as melhores
práticas de outros (Santos, 2009), essa ferramenta é ideal para IES que almejam
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transformações e excelência, pois terão como suporte e exemplo IES cujas ações as colocam
em destaque dentre tantas outras.
Jackson (2001) enfatiza que a necessidade de precisar ser econômica de maneira a
utilizar os recursos disponíveis eficazmente para cumprir seu papel de instituição educadora,
pressiona as IES a buscarem sempre resultados superiores. É nesse caso, que o benchmarking
se apresenta como ferramenta que contribui para o melhoramento de processos-alvo que
podem levar uma IES a ser reconhecida com excelência.
Porém, existem IES que ainda se encontram relutantes quanto a aplicação do
benchmarking por conta da quantidade de literatura voltada exclusivamente para esse setor.
Logo, o que é entendido como benchmarking pode variar de acordo com a abordagem sendo
visada ou o profissional que aplica o método gerando problemas para IES que utilizam o
benchmarking pela primeira vez (ODORA, 2014). Outro ponto de resistência seria a ideia de
que o benchmarking é simplesmente uma estratégia aplicável apenas para setores
administrativos, sendo um eufemismo para copiar práticas de terceiros, falta de inovação ou
que expõe fraquezas das instituições (ALSTETE, 1995; SCHOFIELD, 1998). Pelo contrário,
o benchmarking tem a capacidade de modificar radicalmente os processos (quando
necessário) podendo ser aplicado tanto na área da administração quanto na área do ensino de
uma IES, além de também adaptar e não apenas adotar as melhores práticas de outras
instituições (ALSTETE, 1995).
Como esclarecido por Schofield (1998), a aplicação do benchmarking em IES serve
de suporte para que algumas perguntas sejam esclarecidas, tais como:
-

O quão bem a IES está quando compara com outras IES?

-

O quão bom e em que áreas a IES quer estar?

-

Analisando a IES como um todo, que parte dela está fazendo o melhor e
como isso acontece?

-

Como a IES pode introduzir em suas próprias estratégias e práticas o que é
feito bem por outras IES?

-

Como a IES pode melhorar seu desempenho sem perder suas características
únicas?

-

Como a IES pode se tornar melhor do que as melhores dentro de sua própria
missão (à longo prazo)?

Para algumas IES, essas perguntas se tornam instigantes, além de um desafio que
atinge diretamente seus tomadores de decisão que, culturalmente estão voltados somente para
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as atividades internas e padronizadas das IES, não atentando para as possibilidades trazidas do
meio externo a partir de outras Instituições (SCHOFIELD, 1998).

3 METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma análise de caráter exploratório, pois objetiva
ampliar o conhecimento acerca do tema escolhido (GIL, 2017) bem como, gerar material e
conclusões que levem a compreensão das principais ações-guia para integração inicial da
sustentabilidade em IES, com base no benchmarking comparativo entre as quatro IES em
destaque e as quatro IES brasileiras no WUR.
Quanto à abordagem do problema, este é um estudo qualitativo, ou seja, além de não
poder ser traduzido somente em números, necessita da interpretação e análise intuitiva dos
dados (SILVA e MENEZES, 2005).
A pesquisa possui embasamento teórico em materiais previamente elaborados, como
artigos, teses, livros, dissertações e outros. Portanto, como opção metodológica, este estudo é
classificado como bibliográfico (GIL, 2017). Seguindo o mesmo fundamento, documentos
gerados a partir de conferências, cartas e declarações foram selecionados para análise do
conceito de Sustentabilidade na IES. Além disso, a carência bibliográfica na área do
benchmarking voltado para a sustentabilidade na IES, trouxe a necessidade de utilização deste
conceito com suporte na área da gestão organizacional.
3.1 FLUXO DA PESQUISA
As etapas elaboradas para a criação deste estudo foram as seguintes: formulação da
questão problema, desenvolvimento dos objetivos, escolha da metodologia e seleção das IES
para aplicação da mesma, coleta e tabulação de dados das IES selecionadas, pesquisa
exploratória e leitura dos relatórios anuais das IES, aplicação do benchmarking para IES
internacionais e brasileiras em separado, aplicação do benchmarking comparativo, análise dos
resultados, elaboração da tabela de benchmarks, discussões e conclusões. A figura 7 traz uma
representação sucinta das principais etapas da metodologia.
Como o presente estudo é de caráter exploratório, a pesquisa bibliométrica atuou
como ferramenta para o alcance do primeiro objetivo específico, assim como para o
desenvolvimento do referencial teórico. Foi realizado levantamento bibliométrico, com as
bases de dado da Capes, Scielo, SCOPUS e Web of Science, para dar suporte, principalmente
ao entendimento dos tópicos: sustentabilidade na IES e benchmarking.
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Figura 7 – Fluxograma etapas para análise dos benchmarks das IES

Fonte: Próprio autor

A próxima etapa constituiu-se da identificação de quatro IES que estiveram entre as
dez primeiras colocadas, de maneira contínua, no período de 2014-2017. Da mesma forma,
também foram identificadas as quatro IES brasileiras que participaram do ranking dentro do
mesmo período. Os dados coletados, referentes as pontuações no WUR, também foram do
período de 2014-2017, porque em anos anteriores, o ranking possuía apenas cinco categorias e
os dados disponibilizados eram somente do quadro total de pontuação. Além disso, a coleta de
dados quantitativos se referia as colocações e pontuações, por categoria, das IES previamente
identificadas no próprio site do WUR. Os seis indicadores do ranking são: localização e
infraestrutura, energia e mudança climática, resíduos, água, transporte e educação.
Após selecionadas as IES que se enquadraram nas condições acima mencionadas,
foram identificados, através de pesquisa exploratória, os relatórios anuais de sustentabilidade
das mesmas, como observado na figura 8, também a partir de 2014, a fim de se aplicar a
metodologia benchmarking para identificação de benchmarks em comum dentro dos dois
grupos: quatro IES mais bem colocadas e quatro IES brasileiras.
Nem todas as IES disponibilizam todos os relatórios de sustentabilidade anuais ou
mesmo realizam o monitoramento de gestão sustentável anualmente. Por esse motivo, o
benchmarking foi aplicado, em alguns casos, com menos de quatro relatórios de
sustentabilidade por IES.
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Figura 8 – Relatórios de sustentabilidade selecionados para o benchmarking

Fonte: Próprio autor

Finalmente, posterior a análise dos dados através do benchmarking, foram discutidas
as divergências existentes ou não, nas condições, ações e fatores que afetam a integração da
sustentabilidade entre as quatro IES mais bem colocadas e as quatro IES brasileiras
participantes do WUR. Com o resultado do benchmarking, foi elaborada uma tabela dos
benchmarks em destaque, apontando assim, quais são as estratégias e ações sustentáveis mais
significantes adotadas pelas IES do WUR, que podem servir como guia para outras IES que
pretendem implementar a sustentabilidade em seus processos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos procuram clarificar a seguinte indagação: Os benchmarks das
quatro IES mais bem colocadas no WUR se diferem ou assemelham dos benchmarks das
quatro IES brasileiras de que maneira?
Neste caso, faz-se necessária o compartilhamento das informações obtidas nesse
estudo, primeiramente, de maneira separada (IES internacionais e IES brasileiras), para
posteriormente apresentar os benchmarks em comum entre os dois grupos.
As constatações observadas durante a análise dos benchmarks estão divididas de
acordo com os seis indicadores do WUR (localização e infraestrutura, energia e mudança
climática, resíduos, água, transporte e educação). Essas estão relacionadas com o sucesso ou
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não de determinadas ações de desenvolvimento sustentável que foram aplicadas e/ou
monitoradas durante o período de 2014-2017 de acordo com os relatórios de sustentabilidade
de cada IES.
Além disso, para correlacionar as colocações das IES no WUR, com os benchmarks
identificados, no quadro 1 podem ser observadas as colocações das IES internacionais e das
IES brasileiras no ano de 2017. As colocações dos anos de 2014 a 2016 se encontram no
apêndice 8.1 visando tornar a explanação dos resultados mais sucinta e objetiva.
Quadro 1– Colocações de todas as IES em 2017 selecionadas para análise

Fonte: Próprio autor

4.1 AVALIÇÃO DOS BENCHMARKS DAS IES MAIS BEM COLOCADAS DO
RANKING
4.1.1 Localização e infraestrutura
Os benchmarks das IES mais bem colocadas e relacionadas ao indicador Localização
e Infraestrutura do WUR, podem ser observados no Quadro 2. Dentre eles, destacam-se
benchmarks referentes à novas construções de baixo impacto, pois todas as quatro IES
internacionais do estudo implementam projetos tais como, prédios arquitetados para usufruir
de ventilação natural, coberturas-verdes e prédios construídos com material reciclado. Como
exemplo, a Universidade de Oxford investiu em um design de prédio pensando na ventilação
natural automatizada com persianas solares diurnas e resfriamento noturno no verão, além de
um sistema subterrâneo de bombeamento de calor para aquecimento e resfriamento dos
prédios.
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Quadro 2 – Benchmarks das IES internacionais relacionados ao indicador
Localização e Infraestrutura

Fonte: Próprio autor

4.1.2 Energia e mudança climática
O indicador Energia e Mudança Climática foi identificado como um dos que mais
possuem benchmarks dentre todos os seis. Além de ações sustentáveis em áreas direcionadas
e mais simples como iluminação LED, instalação de equipamentos de alta eficiência
energética e sensores de movimento, podem-se destacar os benchmarks: investimentos em
tecnologias alternativas, planos de ação climática e investimentos em pesquisas
interdepartamentais para aperfeiçoamento de ações nessa área, como apresentado no quadro 3.
A Universidade de Oxford, por exemplo manteve o foco na redução de emissão de
carbono advinda de seus laboratórios. Notou-se que a instalação de temporizadores nos
secadores de vidros dos laboratórios, que desligam automaticamente quando não estão sendo
utilizados, pode reduzir as emissões de carbono em 370 toneladas anuais.
Também, a existência de um fundo monetário para gestão de carbono é um
importante benchmark identificado na maioria das IES internacionais analisadas. Na
Universidade da Califórnia Davis, esse fundo foi utilizado para instalação, em um dos campi,
de uma microrede de energia limpa composta de uma célula de combustível de hidrogênio e
uma matriz solar, fontes de energia primária e independentes da rede elétrica.
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Quadro 3 – Benchmarks das IES internacionais relacionados ao indicador Energia e
Mudança Climática

Fonte: Próprio autor

4.1.3 Resíduos
Através da análise de benchmarks do indicador Resíduo, contatou-se que as
iniciativas nessa área são mais convencionais, quando comparadas por exemplo, com o
indicador Energia e Mudança Climática, onde as iniciativas foram mais audaciosas. As IES
internacionais são mais atuantes na área de gestão de resíduos, com destaque para distribuição
de lixeiras seletivas pelos campi, prioridade na compra de itens com selo verde e outros
benchmarks apresentados no quadro 4.
O engajamento dos discentes para redução de resíduos se dá, na maioria dos casos,
pela utilização de mídias sociais para troca de materiais online, como é o caso da
Universidade de Nottingham. Dessa maneira, móveis, eletrodomésticos e outros utensílios que
seriam descartados são disponibilizados em plataformas digitais para troca.
Outro benchmark destacado e que está relacionado com o indicador Energia e
Mudança Climática, é a instalação de digestores anaeróbicos no campus de algumas IES
internacionais. A Universidade da Califórnia Davis desenvolveu uma tecnologia com
capacidade de transformar 50 toneladas de lixo orgânico por dia, em 5,6 milhões de
quilowatts-hora por ano, energia que alimenta todo o campus.
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Quadro 4 – Benchmarks das IES internacionais relacionados ao indicador
Resíduos

Fonte: Próprio autor

4.1.4 Água
Quanto ao indicador Água, foram identificados benchmarks relativos ao
gerenciamento das instalações já existentes, como a instalação de equipamentos de baixo
fluxo de água e, nos projetos de restauração e renovação a instalação de tecnologias de
economia de água para redução do desperdício, além de outros benchmarks, que podem ser
observados no quadro 5.
A utilização de água de reuso também é um dos benchmarks em destaque, onde a
água recolhida e reciclada é utilizada na jardinagem, pra refrigeração de equipamentos, na
limpeza de áreas externas e nos sanitários. Todas as ações acima mencionadas são
dependentes do benchmark “campanhas e eventos destinados à conscientização”, entre
discentes e docentes, sobre o uso racional de água.
Quadro 5 – Benchmarks das IES internacionais relacionados ao indicador Água

Fonte: Próprio autor

4.1.5 Transporte
A maioria dos benchmarks do indicador Transporte correlacionam ações para
diminuição do uso de veículos de passeio em conjunto com o encorajamento do ciclismo,
como mostra o quadro 6. As IES firmaram parcerias com terceiros para aluguel de bicicletas
e, no caso da Universidade de Oxford, com a prefeitura que oferece descontos no passe de
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ônibus intermunicipais com rotas especificas, permitindo a conexão com ônibus oferecidos
pela universidade. Além disso, eventos, campanhas e palestras relacionados ao ciclismo
ocorrem no decorrer de todo ano letivo, incluindo sessões de treinamento para pessoas que
desejam aprender a pedalar, corridas pela cidade e palestras relacionadas à segurança e
trânsito.
Quadro 6 – Benchmarks das IES internacionais relacionados ao indicador
Transporte

Fonte: Próprio autor

4.1.6 Educação
O indicador Educação possui importantes benchmarks, tais como inclusão da
temática sustentabilidade nos currículos, premiações e outros incentivos para pesquisas na
área da sustentabilidade. Nessa área, destaca-se o fomento de pesquisas interdisciplinares
utilizando o campus como uma espécie de laboratório vivo. Esse é o caso de uma iniciativa da
Universidade de Connecticut que possui um parque de educação ambiental utilizado para
visitas guiadas para escolas, comunidade e visitantes, como também para estudos
desenvolvidos pelos universitários.
O benchmark “plataforma de mídia social para engajamento da comunidade” é uma
maneira que as IES têm de divulgar suas iniciativas sustentáveis, além de convidarem as
comunidades adjacentes para interagirem em eventos também destinados à área da
sustentabilidade. O quadro 7 apresenta outros benchmarks do indicador Educação.
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Quadro 7 – Benchmarks das IES internacionais relacionados ao indicador
Educação

Fonte: Próprio autor

4.2 AVALIÇÃO DOS BENCHMARKS DAS IES BRASILEIRAS DO RANKING
4.2.1 Localização e infraestrutura
A partir da análise, unicamente dos relatórios das quatro IES brasileiras selecionadas
para o estudo, não foram identificadas informações em comum sobre ações sustentáveis
compatíveis com o indicador Localização e Infraestrutura, logo não há benchmarks em
comum entre as IES brasileiras.
4.2.2 Energia e mudança climática
Para o indicador Energia e Mudança Climática, constatou-se que as IES brasileiras
vêm focando seus esforços em ações mais estruturais e sucintas, visando retorno a curto e
médio prazo, como frisado no quadro 8. Ações como a troca de lâmpadas para tipo LED,
instalação de sensores de presença e substituição de ar condicionados para modelos mais
energeticamente eficientes foram identificadas em todas as IES brasileiras.
Quadro 8 – Benchmarks das IES brasileiras relacionados ao indicador Energia e
Mudança Climática

Fonte: Próprio autor
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4.2.3 Resíduos
Um importante benchmark do indicador resíduos é a logística reversa de eletrônicos,
como pilhas e baterias e de lâmpadas fluorescentes, iniciativa que também engaja a
comunidade adjacente na participação de esforços sustentáveis.
Outros benchmarks estão concentrados na redução de resíduos diretamente na fonte
de maior uso, ou seja, os universitários. Algumas ações sustentáveis são: campanhas para
redução do volume de impressão, incentivando discentes a realizarem impressões frente-everso ou até mesmo a substituírem papéis impressos pela digitalização de documentos, como
no caso da Universidade Federal de São Paulo. Campanhas para redução do uso de copos
descartáveis incentivam discentes, servidores e terceirizados a utilizarem canecas individuais,
além de terem sido realizadas a instalação de bebedouros nos campi. Entretanto, o êxito
dessas ações se baseia em campanhas de conscientização através das mídias sociais, cartazes e
informativos, não se podendo obter controle direto sobre o funcionamento dos mesmos.
Prioridades na compra de itens com selo verde, instalação de lixeiras seletivas e
gestão de tratamento de resíduos tóxicos e hospitalares também foram alguns dos benchmarks
identificados no planejamento das IES brasileiras como apresentado no quadro 9.
Quadro 9 – Benchmarks das IES brasileiras relacionados ao indicador
Resíduos

Fonte: Próprio autor

4.2.4 Água
No que diz respeito ao indicador Água, os esforços focam na instalação de
equipamentos mais eficientes e de baixo fluxo ou no monitoramento de vazamentos nas
tubulações dos prédios das IES. A PUC do Rio Grande do Sul, por exemplo faz uso do
Geofone (equipamento especifico para identificação de várias frequências provenientes de
vazamentos subterrâneos) para inspeção frequente de vazamentos. Os benchmarks
relacionados ao indicador água se encontram no quadro 10.
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Campanhas de conscientização são baseadas no envio de e-mails informativos para
discentes e docentes e, em sua maioria, na fixação de cartazes pelos campi. Porém, segundo
consta em alguns relatórios como da Universidade Federal de São Paulo, alguns cartazes são
retirados por terceiros sem autorização.
Quadro 10 – Benchmarks das IES brasileiras relacionados ao indicador Água

Fonte: Próprio autor

4.2.5 Transporte
No indicador Transporte, observaram-se uma quantidade de ações inferior as das IES
internacionais, de acordo com os relatórios analisados. Em sua maioria, os benchmarks são
voltados para redução do uso de veículos de passeio por parte dos docentes, para a escolha de
combustíveis menos poluentes (como o etanol) e para o encorajamento do ciclismo. Para o
ultimo benchmark, porém não foram observados incentivos seguidos de mudanças e
adaptações na infraestrutura dos próprios campi das IES brasileiras, para que esses pudessem
melhor atender os ciclistas universitários e servidores. Todos os benchmarks do indicador
Transporte, das IES brasileiras se encontram no quadro 11.
Quadro 11 – Benchmarks das IES brasileiras relacionados ao indicador
Transporte

Fonte: Próprio autor

4.2.6 Educação
Educação foi identificado como um dos indicadores do WUR com menos ações
especificas, de acordo com os relatórios das IES brasileiras analisados. Alguns dos
benchmarks possuem relação com a inclusão da temática ambiental, como obrigatória nos
currículos, e a utilização de mídias sociais para divulgação de práticas sustentáveis ou até
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mesmo para disponibilizar disciplinas online com essa temática. Além disso, campanhas e
eventos anuais de conscientização sobre meio ambiente envolvendo os universitários, como
plantio de mudas, visitas técnicas, coleta de resíduos, dentre outros estão entre importantes
benchmarks como apresentado no quadro 12.
Quadro 12 – Benchmarks das IES brasileiras relacionados ao indicador Educação

Fonte: Próprio autor

4.3 COMPARAÇÃO DOS BENCHMARKS ENTRE AS IES MAIS BEM
COLOCADAS E IES BRASILEIRAS
A seguir, são apresentados os resultados e observações sobre algumas divergências e
semelhanças entre benchmarks das IES mais bem colocadas e das IES brasileiras, com base
na aplicação do benchmarking nos relatórios de sustentabilidade disponibilizados pelas
mesmas.
No que diz respeito ao indicador Localização e Infraestrutura, as IES mais bem
colocadas têm seus esforços direcionados para soluções sustentáveis como a construção de
prédios e outras estruturas no campus. Designs que levam em consideração padronizações de
políticas de certificação, utilização de materiais reciclados e aproveitamento de condições
climatológicas naturais se destacaram dentre seus benchmarks. Porém, quanto as IES
brasileiras, não se pôde concluir sobre quais são os benchmarks, pois durante a análise dos
relatórios de sustentabilidade das mesmas, não foram encontrados benchmarks em comum
entre elas.
Em relação ao indicador Energia e Mudança Climática, este de maior peso
percentual (21%) dos seis indicadores do WUR, os benchmarks das IES internacionais
permeiam pelas áreas de redução de consumo de energia e emissões de carbono,
investimentos em tecnologias alternativas e gestão e monitoramento. Já para as IES
brasileiras, as práticas sustentáveis desse indicador estão embasadas apenas na redução de
consumo de energia. Ambos os grupos investem em mudanças à curto prazo, como troca de
lâmpadas para o tipo LED, instalação de sensores de movimento e troca para equipamentos
elétricos mais eficientes. Entretanto, as IES mais bem colocadas do WUR, também
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implementam práticas de mudanças estruturais e com impacto positivo de grande
significância, como o investimento em sistemas fotovoltaicos e outras fontes de energia
alternativas, além do fato de possuírem um fundo monetário especifico para investimentos em
melhoria enérgica e redução de emissão de gases do efeito estufa, incentivado pesquisas e
projetos desenvolvidos pelos próprios universitários.
No indicador Resíduos, observaram-se ações similares de gestão e monitoramento
em ambos os grupos, como a existência de lixeiras seletivas pelos campus e prioridade na
compra de itens com selo verde. As IES mais bem colocadas no ranking possuem programa
de reciclagem de gestão de resíduos para monitorar e melhorar os processos da cadeia de
materiais orgânicos e inorgânicos que passam pelas IES. Isso está conectado ao engajamento
de discentes e docentes através, não somente das mídias sociais, como também em
participações de competições, campanhas de conscientização e eventos anuais que objetivam
a redução no consumo e geração de resíduos. Por outro lado, esforços de conscientização para
redução da produção de resíduos nas IES brasileiras, baseiam-se em divulgações por mídias
sociais e cartazes informativos, o que não garante o engajamento de discentes e docentes tão
fortemente, já que não é possível saber ou monitorar a eficácia desse tipo de divulgação.
Com menor peso percentual na pontuação final (10%), os benchmarks relacionados
ao indicador Água do WUR, em ambos os grupos, concentram-se no gerenciamento das
instalações antigas dos campi através do monitoramento de vazamentos nos encanamentos e
instalações de torneiras, descargas e chuveiros de baixo fluxo, por exemplo. A utilização de
água de reuso nas áreas externas como jardins, limpeza de calçadas e outros é destaque das
IES mais bem colocadas no WUR. Novamente, para os dois grupos, a redução do desperdício
de água potável se dá por campanhas de conscientização e ações diretas, como a instalação de
bebedouros e recargas próprias para garrafas individuais, com intuito de minimizar ou até
acabar com o consumo de copos plástico. Porém, diferentemente das IES mais bem colocadas
no WUR, as quais realizam campanhas anuais com participação dos discentes, competições
entre residências ou campi em prol da redução do desperdício de água, nas IES brasileiras, as
principais iniciativas se concentram no envio de e-mails informativos e cartazes que,
infelizmente por vezes são retirados por terceiros sem permissão, como consta em um dos
relatórios da Universidade Federal de São Paulo. Conectado a isso, está o fato desse tipo de
campanha de conscientização ser passiva, pois não há possibilidade de confirmação do
sucesso da mesma.
Os benchmarks relacionados ao indicador Transporte do WUR, no caso das IES
mais bem colocadas, abrangem mudanças associadas a redução de veículos de passeio, ao
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mesmo tempo que oferecem alternativas convenientes para o uso do transporte coletivo e/ou
bicicletas. Através de parcerias com empresas e prefeitura são oferecidos ônibus próprio das
IES, descontos na passagem de ônibus intermunicipais, aluguel de bicicletas, bem como
eventos que ocorrem durante todo ano para conscientização sobre a importância do ciclismo e
corridas com premiações, além do aumento do estacionamento e infraestrutura para bicicletas
no campus. Também se destacam a substituição de veículos internos por veículos de
superbaixa emissão como os híbridos ou elétricos, o que demonstra que as IES mais bem
colocadas também se preocupam com seu impacto primário quanto a emissão de poluentes.
Por outro lado, para as IES brasileiras, foram encontrados benchmarks em quantidade inferior
quando comparados com as IES mais bem colocadas. Estes, focam nos veículos institucionais,
com iniciativas para redução desses, quando havendo o mesmo destino em curto período de
tempo para diferentes turmas ou servidores, por exemplo, também a priorização do uso de
combustíveis não poluentes (como etanol) e campanhas para encorajamento do ciclismo.
Sobre o último benchmark, os relatórios de sustentabilidade das IES brasileiras não
relacionavam as campanhas em prol do ciclismo com mudanças na infraestrutura dos campi e
arredores, como estacionamento exclusivo para bicicletas, ciclovias ou ciclo-faixas e outros
possíveis benefícios.
No indicador Educação, tanto as IES mais bem colocadas como as brasileiras,
apresentam o benchmark “inclusão da temática sustentabilidade nos currículos”, porém não
foram encontradas evidências que confirmem se essa é uma ação obrigatória ou voluntária, de
acordo com os cursos oferecidos pelas IES. Além disso, observou-se que as IES mais bem
colocadas investem de maneira significativa na área de pesquisas e projetos sustentáveis, onde
algumas IES possuem bolsas de estudos específicas para essa área, e outras são destaque
dentre IES que mais publicam nos campos da ecologia, meio ambiente, agricultura e ciências
dos animais e plantas. O fomento de colaborações interdisciplinares e interdepartamentais
também é uma iniciativa relevante para o indicador Educação, já que a interdisciplinaridade é
um importante elemento na busca pela sustentabilidade. Por fim, campanhas sustentáveis e
competições internas fazem com que os discentes participem de forma ativa e ainda mais
colaborativa nas questões sustentáveis de suas IES. Para as IES brasileiras, são enfatizadas os
eventos e congressos acadêmicos que discutem questões e sustentáveis e fomentam pesquisas
nessa mesma vertente, além das campanhas e eventos de conscientização sobre o meio
ambiente que engajam tanto os discentes como a comunidade ao entorno. Para ambos os
grupos, destacaram-se o apoio das plataformas digitais para a divulgação das iniciativas das
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IES, bem como para convidar colaboradores, discentes e terceiros à participaram de eventos e
campanhas.
Com base nos fatos acima discutidos, no quadro 13 podem ser observados apenas os
benchmarks em comum entre as quatro IES mais bem colocadas e as quatro IES brasileiras,
que se relacionam com os seis indicadores do WUR.
De maneira geral, é possível concluir, com base na metodologia benchmarking
aplicada, que a maior parte de ações sustentáveis almejadas pelas IES dos dois grupos focam
no indicador Energia e Mudança Climática, o que pode estar conectado com o fato deste ser o
indicador com maior peso para pontuação total (21%) no WUR.
Entretanto, de forma quase que inversamente proporcional, para o indicador
Localização e Infraestrutura, com peso percentual de 15%, benchmarks em comum não foram
identificados. Isto também pode estar correlacionado ao fato deste ser um indicador com
especificações referentes ao local onde uma IES participante está localizada, que de acordo
com o WUR, varia entre rural, semiurbano e urbano o que, consequentemente abre um leque
de possibilidades para a aplicação de diferentes iniciativas sustentáveis.
Indicadores como Resíduos e Água, tem seus benchmarks em comum na área da
gestão e monitoramento, com medidas direcionais e a curto prazo, mas que podem levar a
diferenças significativas na redução do consumo e desperdício dos resíduos e água
necessários para o funcionamento das IES.
Todavia, em relação ao indicador Transporte, quando os benchmarks das IES mais
bem colocadas e das IES brasileiras foram comparados, houve uma redução dos mesmos,
onde as IES mais bem colocadas têm suas ações permeando por áreas do engajamento de
discentes e docentes, encorajamento do ciclismo, mudanças na infraestrutura, parcerias e
outros, como enfatizado no quadro 6 e, agora no quadro 13, observam-se benchmarks mais
básicas. O mesmo ocorreu com o indicador Educação, cujos benchmarks comparativos se
resumiram à inclusão da temática sustentável nos currículos dos cursos e o uso das
plataformas sociais para engajamento da comunidade.
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Quadro 13 – Lista de benchmarks comparativos das IES mais bem colocadas e IES
brasileiras do WUR

Fonte: Próprio autor

Por fim, a lista de benchmarks comparativos identificado no presente estudo pode
auxiliar outras IES que pretendem iniciar o processo de transição para se tornarem IES
sustentáveis. Isto se dá, pois os benchmarks do quadro 13, que foram selecionados a partir da
análise dos relatórios de sustentabilidade das IES participantes do WUR são aqueles
entendidos como cruciais e decisivos para os primeiros passos nas estratégias e ações de
desenvolvimento sustentável, além de englobarem duas realidades diferentes, as de IES de
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países desenvolvidos e países em desenvolvimento tornando os benchmarks viváveis e
palpáveis para ambos os casos.
4.4 INICIATIVAS SUSTENTÁVEIS COMPLEMENTARES E BARREIRAS
PARA O BENCHMARKING
A lista de benchmarks comparativos entre as quatro IES internacionais e quatro IES
brasileiras apresenta, em resumo, o que seriam os principais benchmarks dentro dos
indicadores WUR, podendo ser utilizado como base para que uma IES inicie sua transição em
direção e sustentabilidade ou para que outras IES possam monitorar suas ações. Entretanto,
cabe frisar que cada IES possui características particulares interna e externamente, podendo
essas serem positivas ou negativas. Portanto, é importante que sejam destacados alguns
fatores identificados no presente estudo, além de inciativas de desenvolvimento sustentáveis
notáveis, mas que não estão incluídas dentro das seis categorias do WUR.
Quando realizado o levantamento dos relatórios sustentáveis das IES dos dois grupos
foi possível observar uma divergência quanto a disponibilidade e facilidade para se encontrar
essas informações nas plataformas digitais das IES. Para as IES mais bem colocadas no
WUR, seus relatórios de sustentabilidade estão disponíveis em seus sites e encontrados de
forma descomplicada. Porém, quanto as IES brasileiras houve dificuldade para o acesso a
esses relatórios, mesmo após entrar em contato com alguns representantes de departamento,
seja por e-mail ou telefone. Foi informado que alguns desses relatórios não são realizados
anualmente ou que não estão disponíveis nos sites da IES. O acesso a todos os relatórios das
IES brasileiras necessários para esse estudo poderia tornar os resultados ainda mais
homogêneos e apurados.
Para os relatórios de 2015 das IES brasileiras analisadas, notou-se que as IES
possuíam diversas ações de desenvolvimento sustentável dentro de seus planos estratégicos,
porém a grande maioria não pôde ser implementada devido a crise orçamentária que ne
instalou no Brasil durante esse período e que foi relatada pelas IES nos documentos. Este
episódio poderia estar conectado à baixa de pontuação nos indicadores de algumas IES
brasileiras entre os anos de 2015 e 2016.
Outra questão é o investimento em matrizes energéticas alternativas e construções
verdes, que se enquadram no indicador Energia e Mudança Climática. Enquanto todas as IES
mais bem colocadas no WUR possuem algum tipo de projeto ou já trabalham com fontes de
energia alternativa, não foram observadas iniciativas nas IES brasileiras, apesar do país
possuir grande potencial e condições naturais favoráveis para o investimento nessa forma de
geração de energia.
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Por fim, é conveniente mencionar algumas ações implementadas pelas IES que não
se enquadram nos seis indicadores do WUR, mas que são tão importantes quanto e podem
contribuir para a criação de outras iniciativas. Primeiramente, todas as IES incluídas nesse
estudo são participantes de outros rankings, sejam esses regionais, nacionais ou
internacionais. Esse tipo de engajamento amplia ainda mais a possibilidade de sucesso na
aplicação de ações de desenvolvimento sustentáveis e destaque entre outras IES, pois seus
representantes estarão continuamente buscando melhorias e inovação. Segundo, a presença do
departamento de sustentabilidade em eventos diversos de uma IES, como mencionado pela
Universidade de Oxford, é de grande valia dentro da representação e divulgação da temática
sustentável para discentes e docentes. Também, a existência de premiações internas que
encorajam seus participantes a realizaram mudanças para reduzirem impactos ambientais, têm
a capacidade de atrair universitários para colaborações interdisciplinares, podendo também
contribuir para a melhoria da IES. Por último, inciativas tais como uso de adubo orgânico e
local nos jardins das IES e alimentação orgânica e local, como enfatizados pela PUC do Rio
Grande do Sul e Universidade de Oxford, ao mesmo tempo que conscientizam discentes e
docentes sobre impactos ambientais referentes a saúde e alimentação, por exemplo, também
são capazes de estreitar laços entre as IES e a comunidade adjacente, gerando maior
possibilidade de parcerias, engajamento e troca de conhecimentos tradicionais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A metodologia benchmarking escolhida para este estudo contribuiu para a
observação de divergências e semelhanças nos esforços direcionados para ações de
desenvolvimento sustentável, além da identificação de importantes benchmarks em comum
entre as quatro IES internacionais e as quatro brasileiras. Consequentemente, a tabela final de
benchmarks pode dar suporte as IES que almejam a sustentabilidade, e que estão localizadas
tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento.
É importante enfatizar que o benchmarking, mesmo que não tendo sido criado
especialmente para IES, é uma metodologia adaptável e de grande valor para o
desenvolvimento estratégico das IES, pois essas necessitam ser continuamente eficazes com
os recursos disponíveis, além de terem a possibilidade de monitorar suas ações.
Entretanto, algumas questões da metodologia deixam a desejar, como a dependência
de documentos de terceiros para a aplicação do benchmarking (nesse caso, os relatórios de
sustentabilidade das IES), onde não se há uma padronização dos mesmos para garantir a
completa disponibilidade e similaridade nos tipos de informações divulgadas, o que tornaria
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os resultados ainda mais precisos. Além disso, quando realizado o levantamento dos relatórios
sustentáveis das IES dos dois grupos observou-se uma divergência quanto à disponibilidade e
facilidade para se encontrar essas informações nas plataformas digitais das IES. Para as IES
mais bem colocadas no WUR, seus relatórios de sustentabilidade estão disponíveis em seus
sites e encontrados de forma descomplicada. Porém, quanto as IES brasileiras houve
dificuldade para o acesso a esses relatórios, mesmo após entrar em contato com alguns
representantes de departamento, seja por e-mail ou telefone. Foi informado que alguns desses
relatórios não são realizados anualmente ou que não estão disponíveis nos sites da IES. O
acesso a todos os relatórios das IES brasileiras necessários para esse estudo poderia tornar os
resultados ainda mais homogêneos e apurados.
Para os relatórios de 2015 das IES brasileiras analisadas, notou-se que as IES
possuíam diversas ações de desenvolvimento sustentável dentro de seus planos estratégicos,
porém a grande maioria não pôde ser implementada devido a crise orçamentária que se
instalou no Brasil durante esse período e que foi relatada pelas IES nos documentos. Este
episódio pode estar conectado à baixa de pontuação nos indicadores de algumas IES
brasileiras entre os anos de 2015 e 2016.
Outra questão é o investimento em matrizes energéticas alternativas e construções
verdes, que se enquadram no indicador Energia e Mudança Climática. Enquanto todas as IES
mais bem colocadas no WUR possuem algum tipo de projeto ou já trabalham energeticamente
com fontes de energia alternativa, não foram observadas iniciativas nas IES brasileiras, apesar
do país possuir grande potencial e condições naturais favoráveis para o investimento nessa
forma de geração de energia.
Quanto à escolha da Ferramenta de Avaliação de Sustentabilidade da IES, o WUR
apresentou-se como escolha viável por ser uma ferramenta recente, onde seus criadores
adaptaram princípios de outras ferramentas de avaliação globais, ao mesmo tempo em que
“aprenderam com os erros” das mesmas. Também, por ser uma ferramenta de avaliação com
participação online e design pensado para IES de quaisquer regiões, o WUR têm participação
crescente de diversas IES, possibilitando as análises e comparações realizadas no presente
estudo.
As quatro IES internacionais mais bem colocadas do WUR, se destacaram pelas
ações de desenvolvimento sustentável, em sua maioria com retorno a médio e longo prazo.
Também, a inclusão e participação direta dos discentes em campanhas, eventos, pesquisas,
parcerias interdepartamentais e competições no decorrer de todo ano letivo, criam um
sentimento de pertencimento e importância na contribuição para que a IES seja sustentável.
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Um último aspecto de grande relevância são os fundos monetários e estratégicos para
aplicação de práticas em áreas específicas como gestão de resíduos e água, infraestrutura e
pesquisas na área ambiental, por exemplo, pois tornam todo um planejamento realizado por
uma IES possível de ser realizado.
As quatro IES brasileiras participantes do WUR têm suas práticas de
desenvolvimento sustentável voltadas para o monitoramento e gestão de equipamentos
relacionados à energia, água e resíduos, com retorno a curto prazo, porém de abrangência
reduzida. Também se destacam campanhas de conscientização ambiental de discentes,
docentes e terceirizados, mas que em sua maioria foram entendidas como passivas, pois são
realizadas por meio de cartazes, informativos e divulgação eletrônica, ou seja, sem
participação ativa dos stakeholder. Infelizmente, barreias como a crise nacional orçamentária
do ano de 2015 tiveram reflexo negativos nas estratégias de desenvolvimento sustentável das
IES analisada, o que também pode ser uma realidade enfrentada por outras IES,
principalmente de países em desenvolvimento.
Por fim, por possibilitar a observância e comparação de benchmarks relacionados à
sustentabilidade nas IES, tópico de extrema relevância, o presente estudo e sua metodologia
podem auxiliar outras pesquisas com mesmo foco. Também, os resultados aqui obtidos e
continuados de maneira mais detalhada, podem gerar ainda mais clarificação do que diz
respeitos aos caminhos iniciais que podem ser tomados por IES que desejam transitar para a
sustentabilidade, bem como na identificação das barreiras enfrentadas por IES na aplicação de
práticas de desenvolvimento sustentável. Como as IES são peças fundamentais para
influenciar e servir de exemplo nas mudanças de foco necessárias para uma sociedade global
sustentável, suportar as ações de desenvolvimento sustentável das IES, também é suportar a
sociedade.
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6 ANEXOS
6.1 QUESTIONÁRIO GREENMENTRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2018
Nome da Universidade:
Data de Inauguração:
Endereço:
Longitude:
Latitude:
Website:
Região (Baseado na classificação de região):
Reitor / Presidente / Vice-reitor da Universidade:
Diretor de Sustentabilidade:
Pessoa encarregada:
Endereço de e-mail do Diretor de Sustentabilidade:
Parceria em Sustentabilidade
a. Rede de parcerias:
1. Local (favor especificar)

2. Regional (favor especificar)

3. Internacional (favor especificar)

2. Comunidade

3. Instituição Educacional

b. Parceiro:
1. Governo
Critério

Código

Tipo de Instituição de Ensino Superior

Clima

Número de campi

Indicativo de Medida de Desempenho
1. Localização e Infraestrutura - SI (15%)
(1) Abrangente
(2) Instituição de Ensino Superior Especializada
(1) Tropical Úmido
(2) Tropical úmido e seco (3) Semiárido
(4) Árido
(5) Mediterrâneo (6) Úmido subtropical
(7) Marinho da costa oeste (8) Úmido continental
(9) Subártico
Fornecer número

Pontos

Evidencia

Sim
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Zoneamento do campus principal

Sl1

Área total do campus (m2)
Área total do térreo dos edifícios do campus
principal (m2)
Área total de edifícios do campus principal (m2)
A proporção entre a área de espaço aberto para a
área total

Sl2

Área do campus coberta por floresta (%)

Sl3

Área no campus coberta por vegetação plantada
(%)

Sl 4

Área no campus para absorção de água, além da
floresta e vegetação plantada (%)

Sl5

Número total de estudantes regulares (meio
período e período integral)
Número total de estudantes à distância (meio
período e período integral)
Número total de funcionários acadêmicos e
administrativos
A área total de espaço aberto divido pela área total
da população do campus

(1) Rural
(2) Suburbano
(3) Urbano
(4) No centro da cidade
(5) Edifício alto
Fornecer número

Sim
Sim

Fornecer número
(1) 1% (2) 1%-70%
(3) > 70%-85%
(4) > 85%-92% (5) > 92%
(1) < 1% (Fornecer área total em metros quadrados)
(2) 1-2% (Fornecer área total em metros quadrados)
(3) > 2-9% (Fornecer área total em metros quadrados)
(4) > 9-22% (Fornecer área total em metros quadrados)
(5) > 22% (Fornecer área total em metros quadrados)
(1) <1% (Fornecer área total em metros quadrados)
(2) 1-9% (Fornecer área total em metros quadrados)
(3) > 9-19% (Fornecer área total em metros quadrados)
(4) > 19-34% (Fornecer área total em metros quadrados)
(5) > 34% (Fornecer área total em metros quadrados)
(1) < 1% (Fornecer área total em metros quadrados)
(2) 1-2% (Fornecer área total em metros quadrados)
(3) > 2-14% (Fornecer área total em metros quadrados)
(4) > 14-29% (Fornecer área total em metros quadrados)
(5) > 29% (Fornecer área total em metros quadrados)

300

200

300

200

Fornecer número
Fornecer número
Fornecer número
(1) < 1m2
(2) 1 – 3 m2
(3) > 3 – 27 m2
2
(4) > 27 -83 m
(5) > 83 m2

300

Sim
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Sl6

Orçamento total da universidade (em dólares
americanos)
Orçamento da universidade para iniciativas
sustentáveis
Porcentagem do orçamento total da universidade
para iniciativas sustentáveis no período de um ano

Fornecer número
Fornecer número
(1) < 1%
(2) 1% - 3%
(3) > 3% - 5%
(4) > 5% - 10% (5) > 10%

Total

EC1

EC2
EC3

EC4
EC5

200
1500

2. Energia e Mudança Climática – EC (21%)
(1) <1%
(2) 1% - 25% (3) > 25% - 50%
Uso eficiente de eletrodomésticos
(4) > 50% - 75% (5) > 75%
Área total do campus com construções inteligentes
Fornecer número
(m2)
(1) <1%
(2) 1% - 25%
(3) > 25% - 50%
Implementação de construção inteligente
(4) > 50% - 75% (5) > 75%
(1) 0
(2) 1 fonte (3) 2 fontes
(4) 3 fontes
Número de fontes de energia renovável no campus
(5) > 3 fontes
(1) Nenhuma (Fornecer capacidade em Quilowatts)
(2) Biodiesel (Fornecer capacidade em Quilowatts
(3) Biomassa limpa (Fornecer capacidade em Quilowatts
(4) Energia Solar (Fornecer capacidade em Quilowatts
Produção de energia renovável no campus por ano (5) Geotermal (Fornecer capacidade em Quilowatts
(6) Energia dos ventos (Fornecer capacidade em Quilowatts
(7) Hidrelétrica (Fornecer capacidade em Quilowatts
(8) Combinação de calor e energia (Fornecer capacidade em
Quilowatts
Uso de eletricidade por ano (em Quilowatts)
Fornecer número
(1) > 2424 kW
(2) > 1535 – 2424 kW
A proporção do uso total de eletricidade para a
(3) > 633 – 1535 kW
(4) 279 – 633 kW
população do campus (kW/pessoa)
(5) < 279 kW
A proporção de energia renovável produzida/
(1) <1%
(2) 1% - 25%
(3) > 25% - 50%
produção para uso total de energia por ano
(4) > 50% - 75% (5) > 75%

200

Sim

300

Sim

300

Sim

Sim
300
200
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EC6

EC7

EC8

Elemento de implementação de edifício verde com (1) Nenhum
(2) 1 Elemento
(3) 2 Elementos
reflexo em toda política de construção e renovação (4) 3 Elementos
(5) > 3 Elementos
(1) Nenhum. Por favor, selecione essa opção se um
programa de redução é necessário, mas ainda não foi feito.
(2) Programa em preparação. (por exemplo, estudo de
viabilidade e promoção)
(3) Programa (s) visa reduzir, pelo menos, uma de três fontes
Programa de redução de gases de efeito estufa
de emissão (escopo 1 ou 2 ou 3).
(4) Programa (s) visa reduzir duas de três fontes de emissão
(escopos 1 e 2 ou escopos 1 e 3 ou escopos 2 e 3).
(5) Programa(s) visa reduzir todas as três fontes de emissão
(escopos 1,2 e 3).
O total da pegada de carbono dividido pela
população do campus (tonelada métrica por
Fornecer número
pessoa)
(1) > 2.05 toneladas métricos
Por favor, forneça a pegada de carbono (emissões (2) > 1.11 – 2.05 toneladas métricas
de CO2 dos últimos 12 meses, em tonelada
(3) > 0.42 – 1.11 toneladas métricas
métrica)
(4) 0.10 – 0.42 toneladas métricas
(5) < 0.10 toneladas métricas

Total

300

Sim

200

Sim

300

2100

WS1

Programa de reciclagem para resíduos da
universidade

WS2

Programa para redução do uso de papel e plástico
no campus

WS3

Tratamento de resíduos orgânicos

3. Resíduos – WS (18%)
(1) Não aplicável
(2) Parcial (1% - 25% do resíduo)
(3) Parcial (>25% - 50% do resíduo)
(4) Parcial (>50% - 75% do resíduo)
(5) Extensivo (> 75% do resíduo
(1) Não aplicável (2) 1 Programa
(3) 2 Programas
(3) 2 Programas
(4) 3 Programas
(4) Mais de 3 programas
(1) Descarte a céu aberto

300

Sim

300

Sim

300

Sim
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WS4

Tratamento de resíduos inorgânicos

WS5

Tratamento de resíduos tóxicos

WS6

Disposição de esgoto

(2) Parcial (1% - 25% tratado)
(3) Parcial (>25% - 50% tratado)
(4) Parcial (>50% - 75% tratado)
(5) Extensivo (>75% tratado e reciclado)
(1) Incinerado a céu aberto
(2) Parcial (1% - 25% tratado)
(3) Parcial (>25% - 50% tratado)
(4) Parcial (>50% - 75% tratado)
(5) Extensivo (>75% tratado e reciclado)
(1) Não gerenciado
(2) Parcial (1% - 25% tratado)
(3) Parcial (>25% - 50% tratado)
(4) Parcial (>50% - 75% tratado)
(5) Extensivo (>75% tratado e reciclado)
(1) Não tratado e lançados em cursos d’água
(2) Tratamento convencional
(3) Tratamento técnico
(4) Tratamento de ciclo descendente
(5) Tratamento de ciclo ascendente

Total

300

Sim

300

Sim

300

Sim

1800

WR1

Implementação de programa de conservação da
água

WR2

Implementação de programa de reciclagem de
água

4. Água – WR (10%)
(1) Nenhum (Programa de conservação é necessário, mas
ainda não foi feito).
(2) 1% - 25%: Programa em preparação (exemplo: estudo de
viabilidade e promoção)
(3) > 25% - 50%. Implementação em estado inicial
(exemplo: medição do potencial volume de escoamento
superficial).
(4) > 50% - 75% de água conservada.
(5) > 75% de água conservada.
(1) Nenhum (Programa de reciclagem é necessário, mas
ainda não foi feito).

300

Sim

300

Sim
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(2) 1% - 25%: Programa em preparação (exemplo: estudo de
viabilidade e promoção)
(3) > 25% - 50%. Implementação em estado inicial
(exemplo: medição de águas residuais)
(4) > 50% - 75% de água reciclada.
(5) > 75% de água reciclada.

WR3

O uso de aparelhos eficientes de água (torneiras,
descargas, etc)

WR4

Consumo de água canalizada

(1) Nenhum (Aparelhos eficientes de água são necessários,
mas ainda não foi feito).
(2) 1% - 25%: Programa em preparação (exemplo: estudo de
viabilidade e promoção)
(3) > 25% - 50% dos aparelhos eficientes de água instalados
(4) > 50% - 75% dos aparelhos eficientes de água instalados
(5) > 75% dos aparelhos eficientes de água instalados
(1) Nenhum
(2) 1% - 25% de água tratada consumida
(3) > 25% - 50% de água tratada consumida
(4) > 50% - 75% de água tratada consumida
(5) > 75% de água tratada consumida

Total

200

Sim

200

1000

5. Transporte – TR (18%)

TR1
TR2

Número de carros ativamente utilizados e geridos
pela Universidade
Número de carros entrando na Universidade
diariamente
Número de motocicletas entrando na Universidade
diariamente
A proporção de veículos (carros e motocicletas)
dividido pela população total do campus
Serviços de transporte

Fornecer número
Fornecer número
Fornecer número
(1) >= 1
(2) >= 0.5 < 1
(3) >= 0.125 a 0.5
(4) >= 0.045 a < 0.125
(4) < 0.045
(1) Serviço de transporte necessário, mas não providenciado
(2) Serviço de transporte disponível

200
300

Sim
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(3) Serviço de transporte disponível e regular
(4) Serviço de transporte disponível e regular e gratuito
(4) Serviço de transporte disponível e regular e gratuito e
emissão zero. Ou uso do transporte não é possível

TR3

TR4
TR5
TR6

Número de ônibus operantes na Universidade

Fornecer número

Média do número de passageiros em cada ônibus

Fornecer número

Total de viagens de cada serviço de transporte por
dia

Fornecer número

Política no campus de Veículos Zero Emissão
(ZEV)

(1) Veículo Zero Emissão não disponível
(2) Uso de Veículos Zero Emissão não possível ou prático
(3) Veículos Zero Emissão disponíveis, mas não fornecidos
pela Universidade
(4) Veículos Zero Emissão disponíveis, fornecidos pela
Universidade e cobrados
(5) Veículos Zero Emissão disponíveis, fornecidos pela
Universidade e gratuitos

Média do número de Veículos Zero Emissão
(exemplo: bicicletas, cano, snowboard, carro
elétrico, etc) no campus por dia

Fornecer número

A proporção de Veículos Zero Emissão dividido
pelo total da população no campus

(1) <= 0.002
(2) > 0.002 a <= 0.004
(3) > 0.004 a <= 0.008
(4) > 0.008 a <= 0.02
(5) > 0.02

Área total de estacionamento (m2)

Fornecer número

Proporção da área de estacionamento para área de
campus total
Programa de Transporte desenvolvido para limitar
ou reduzir a área de estacionamento no campus

(1) > 8%
(2) > 6% - 8%
(3) > 4% - 6%
(4) 1% - 4%
(5) < 1%
(1) Nenhum
(2) Programa em preparação (exemplo: estudo de viabilidade

200

Sim

200
200
200

Sim
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nos últimos 3 anos (de 2015 a 2017)

TR7

Iniciativa de Transporte para reduzir veículos
particulares no campus

TR8

Política de caminho para pedestres no campus

Distancia diária aproximada de viagem de um
veículo dentro do campus somente (Quilômetros)
Total

e promoção
(3) Programa resultando em menos de 10% de redução no
estacionamento
(4) Programa resultando entre 10% - 30% de redução no
estacionamento
(5) Programa resultando em mais de 30% redução no
estacionamento ou estacionamento é restrito
(1) Não aplicável
(2) 1 Iniciativa
(3) 2 Iniciativas
(4) 3 Iniciativas
(5) > 3 Iniciativas
(1) Caminho para pedestres não aplicável
(2) Caminhos para pedestres disponíveis
(3) Caminhos para pedestres disponível e criado para
segurança
(4) Caminhos para pedestres disponível, criado para
segurança e conveniente
(5) Caminhos para pedestres disponível, criado para
segurança, conveniente e, em algumas partes estruturas
amigáveis para deficientes

200

300

Sim

Fornecer número
1800

6. Educação – ED (18%)

ED1

Número de cursos/módulos relacionados a
sustentabilidade oferecidos

Fornecer número

Sim

Número total de cursos/módulos oferecidos

Fornecer número

Sim

A proporção de cursos de sustentabilidade
dividido pelo o total de cursos/tópicos

(1) < 1%
17%
(5) > 17%

Total de fundos de pesquisa dedicados à pesquisa
em sustentabilidade (em dólares americanos)

Fornecer número

(2) 1% - 3%

(3) > 3% - 8%

(4) >8% 300
Sim
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ED2
ED3
ED4
ED5

ED6

ED7

Total de fundos de pesquisa

Fornecer número

A proporção de fundos de pesquisas dedicados a
sustentabilidade dividido pelo total de fundos de
pesquisa
Número de publicações acadêmicas sobre
sustentabilidade
Número de eventos relacionados a
sustentabilidade
Número de organizações estudantis relacionadas a
sustentabilidade

(1) < 1%
(2) 1% - 7%
(3) > 7% - 14% (4) >14% 30%
(5) > 30%
(1) 0
(2) 1 - 20
(3) 21 - 83
(4) 83 – 300
(5) >
300

Sim

(1) 0

(2) 1 - 4

(3) 5 - 17

(4) 18 – 47

(1) 0

(2) 1 - 2

(3) 3 - 14

(4) 5 – 10

(5) > 47
(5) > 10

Existência de um Website de sustentabilidade
administrado pela universidade

(1) Não disponível
(1) Website em progresso ou em construção
(3) Website disponível e acessível
(4) Website disponível, acessível e atualizado
ocasionalmente
(5) Website disponível, acessível e atualizado regularmente

Endereço do Website de sustentabilidade, se
acessível

Fornecer endereço do Website

Existência de relatório de sustentabilidade
publicado

(1) Não disponível
(1) Relatório de sustentabilidade em preparação
(3) Relatório de disponível
(4) Relatório de disponível e atualizado anualmente
(5) Relatório de disponível, acessível e atualizado
regularmente

300
300

200

1800

10000

Sim

300

100

Total

Total

300

Sim
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7 APÊNDICE
7.1 COLOCAÇÕES NO WUR DAS IES SELECIONADAS PARA O ESTUDO –
PERÍODO 2014-2017

