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RESUMO 
 
 
 
 Este Trabalho Aplicado se dedica a identificar aspectos fundamentais de 

sustentabilidade a serem inseridos na estratégia competitiva de uma organização nascente, 

caracterizada como uma spin-off acadêmica do setor de agronegócios. Como resultado de uma 

pesquisa-ação, ancorada em métodos qualitativos, foi desenvolvida uma proposta de 

intervenção que, considerando o contexto organizacional e o contexto de sustentabilidade, 

definiu seis aspectos fundamentais a serem inseridos no planejamento estratégico da 

organização em foco, dos quais derivam uma série de ações a executar e indicadores de 

desempenho a monitorar. A fim de superar os desafios relacionados à maturidade do negócio 

quanto ao tema, a pesquisa sugere um método alternativo à identificação dos aspectos 

fundamentais, que busca conectar a percepção dos gestores e a cultura organizacional já 

existente à agenda global de sustentabilidade. Embora restritos ao contexto de uma única 

organização, os resultados da pesquisa podem contribuir para processos similares em outras 

empresas nascentes, ampliando a reflexão sobre meios e métodos que assegurem o equilíbrio 

entre aspectos econômicos, sociais e ambientais na estratégia competitiva.  

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Estratégia Competitiva, Organizações Nascentes, Spin-off 

Acadêmica. 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

This Term Paper consists of identifying the fundamental sustainability aspects to be 

inserted in the competitive strategy of an incipient organization, herein defined as an academic 

spin-off company in the agribusiness sector. A qualitative action research was executed, and an 

intervention proposal was developed. The intervention proposal defined six fundamental 

aspects, considering organizational and sustainability contexts, to be inserted in the strategic 

planning of said organization, resulting in a series of actions and performance indicators to be 

executed and monitored. Aiming to overcome business maturity challenges of such matters, the 

research suggests an alternative method to identify fundamental aspects, seeking to connect 

management perception and current organizational culture with the global sustainability agenda. 

Although the research was restricted to the context of a single organization, the results may 

contribute to similar processes in other incipient companies, broadening the reflection on means 

and methods that can help ensure a balance between the economic, social and environmental 

aspects of a competitive strategy. 

 

Key words: Sustainability, Competitive Strategy, Incipient Organizations, Academic Spin-off. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
  

Tornar a sustentabilidade uma vantagem competitiva, que assegure a geração de valor 

no longo prazo, constitui um desafio de organizações de diferentes portes e setores. Diante dos 

dilemas vivenciados pela sociedade global, que incluem a desigualdade socioeconômica e o 

esgotamento de recursos naturais, cabe às empresas, assim como a outros atores sociais, 

assumirem o papel de agentes de transformação, dispondo-se a buscar resultados que 

ultrapassem a obtenção de lucro — sem excluí-la. Tal busca geraria uma contribuição efetiva 

ao desenvolvimento, aqui delimitado ao conceito defendido por AMARTYA SEN (2010) como 

a “expansão das liberdades humanas” e resumido por VEIGA da seguinte forma: 

 

O desenvolvimento consiste, portanto, na eliminação de tudo que limita 
as escolhas e as oportunidades das pessoas. Como já foi dito, mas é 
necessário repetir, o crescimento econômico obviamente pode ser 
muito importante como um meio de expandir as liberdades desfrutadas 
pelos membros de uma sociedade. Mas as liberdades também 
dependem de muitos outros determinantes, como os serviços de 
educação e saúde, e, sobretudo, dos direitos civis. (VEIGA, 2015, p. 
56). 

 

Esse entendimento, que tem como premissa a provisão de recursos e oportunidades para 

que qualquer membro da sociedade tenha a liberdade de escolher o modo que conduzirá sua 

vida (SEN, 2010), está alinhado ao conceito de desenvolvimento sustentável, cunhado em 1987 

por BRUDNTLAND como aquele que “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer 

a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 

1987, p. 51). Uma vez que a geração atual não altere sua forma de produzir e conviver, 

restringir-se-ão as possibilidades de gerações futuras suprirem suas necessidades.  

 

Nesse contexto, a construção de uma trajetória empresarial sustentável passa pelo 

entendimento de que a perenidade dos negócios exige assegurar condições sociais, ambientais 

e econômicas para que a própria sociedade se desenvolva. Segundo ELKINGTON (1998), a 

busca pela evolução do tripple bottom line – constituído das dimensões econômica, social e 

ambiental – tende a conduzir empresas a resultados superiores. Visando a esses resultados, e ao 

ganho de competitividade decorrente, temas socioambientais têm se somado às questões 

econômico-financeiras no espectro estratégico das organizações, levando a diretrizes e práticas 
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ancoradas em um contexto mais amplo de sustentabilidade. Tais práticas aproximam as 

organizações do modelo de geração de valor sustentável proposto por HART e MILSTEIN, 

representado por uma matriz composta de quatro quadrantes, com dimensões as quais os autores 

consideram fundamentais à geração de valor no longo prazo: redução de custo e riscos; 

reputação e legitimidade; trajetória para o crescimento; inovação e reposicionamento.  

 
As empresas devem ter um bom desempenho simultâneo em todos os 
quatro quadrantes do modelo, e em uma base contínua, caso queiram 
maximizar o valor ao acionista ao longo do tempo. A atuação em um 
ou dois quadrantes é sinal de um desempenho inferior e até mesmo de 
fracasso. (HART e MILSEN, 2004, p. 68). 
 

 

Além dos modelos teóricos, as práticas organizacionais voltadas à sustentabilidade 

podem ter como fonte iniciativas dedicadas a ampliar a contribuição empresarial ao 

desenvolvimento sustentável. Entre essas iniciativas, cinco foram elencadas como referenciais 

para o desenvolvimento deste Trabalho Aplicado, a saber:  

 

(i)  Pacto Global das Nações Unidas: propõe valores fundamentais a serem 

adotados por empresas de todo o mundo na condução dos negócios, definindo 

compromissos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio 

ambiente e combate à corrupção.  

(ii) Global Reporting Initiative (GRI): orienta reportes de sustentabilidade de 

organizações públicas e privada, em âmbito global. Apesar do foco em relatórios, 

práticas e indicadores propostos pelas diretrizes da GRI têm contribuído para 

orientar a gestão de empresas que buscam a sustentabilidade.  

(iii) NBR ISO 26000: norma que sugere práticas de responsabilidade social 

empresarial, com foco em accountability; transparência; comportamento ético; 

respeito aos interesses dos stakeholders; respeito ao Estado de Direito; respeito 

às normas internacionais de comportamento; e direitos humanos.  

(iv) Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3: iniciativa da B3, antiga 

BM&FBOVESPA, mensura o retorno de uma carteira composta das ações mais 

líquidas da bolsa que passam por uma avaliação voluntária em relação à 

sustentabilidade. A base para essa avaliação são as respostas a um questionário 

que trata de sete dimensões: geral, natureza do produto, ambiental, social, 



` 

 17 

econômica, governança e mudança do clima. Ao sugerir boas práticas, o 

questionário também serve como guia para empresas que almejam avançar 

nessas dimensões.  

(v)  Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis: ferramenta que permite 

diagnosticar o estágio organizacional em relação à responsabilidade social 

corporativa. Também em formato de questionário, o guia é organizado em 

quatro grandes dimensões – (i) Visão e Estratégia; (ii) Governança e Gestão; (iii) 

Dimensão Social; e (iv) Dimensão Ambiental. (Instituto Ethos, 2017).  

 

Embora não restrinjam suas orientações a organizações de maior porte ou tempo de operação, 

esses guidelines têm sido adotados de forma mais intensa por empresas com essas 

características, especialmente no Brasil. Conforme constatado na fase exploratória desta 

pesquisa, apenas empresas de grande porte, que representam a maior parte das signatárias do 

país, integram o Comitê Brasileiro do Pacto Global1. Entre os Relatórios de Sustentabilidade 

de empresas brasileiras registradas no banco de dados da GRI em maio de 2018, 99,9% também 

pertenciam a esse grupo. Da mesma forma, 100% das integrantes da carteira 2018 do ISE eram 

empresas grandes.2 Cientes do descompasso entre pequenas, médias e grandes organizações na 

corrida pela sustentabilidade, algumas iniciativas têm buscado equilibrar os referenciais. 

Exemplo disso são as condições especiais de adesão ao Pacto Global para pequenas empresas3, 

e o lançamento, pela GRI, de guias específicos para elaboração de reporte de sustentabilidade 

por pequenas e médias empresas. No contexto brasileiro, o Centro de Estudos em 

Sustentabilidade da FGV/EAESP desenvolveu, em 2016, o Guia de Inovação para 

Sustentabilidade em MPE (Micro e Pequenas Empresas), destacando práticas de organizações 

de pequeno porte avaliadas a partir de um questionário com foco em desempenho e 

transparência em sustentabilidade, inovação, desenvolvimento local e consumo sustentável, 

entre outros.  

                                                
1 Fonte: http://pactoglobal.org.br/cbpg-comite-brasileiro-do-pacto-global/ . Acesso em 15 de junho de 2018. 
2 Os percentuais apresentados têm como base pesquisa realizada no banco de dados da GRI, disponível em 
http://database.globalreporting.org/search/ (acesso em 30 de maio de 2018) - das 24 organizações brasileiras encontradas 
na pesquisa, apenas uma não era classificada como grande. Da mesma forma, todas as companhias brasileiras integrantes 
do ISE, apresentadas em http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/noticias/2018.htm (acesso em 30 de maio de 2018), podem 
ser classificadas como de grande porte. 
3 Condições de adesão publicadas pela Rede Brasileira do Pacto Global, em abril de 2018, definem como pequenas e 
médias empresas as organizações que faturam até US$ 50 milhões anuais. A esse grupo é oferecida a opção de serem 
signatárias (não pagantes) ou participantes (pagantes). Fonte: http://pactoglobal.org.br/escolha-seu-nivel-de-engajamento-
com-o-pacto-global/ . Acesso em 30 de maio de 2018.  
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Se em relação ao porte as tentativas de inclusão avançam, o mesmo não se pode afirmar 

quanto ao grau de maturidade das organizações – maturidade aqui definida no sentido literal, 

relativo ao tempo de operação. Ao longo desta pesquisa, não foram encontradas iniciativas 

estruturadas nesse sentido, dedicadas a incluir no caminho da sustentabilidade as organizações 

nascentes – as quais nem sempre se incluem no grupo de pequenas. No âmbito das startups,  

aqui entendidas como empreendimentos em fase inicial cujos produtos e serviços apresentam 

caráter inovador, com alto potencial de crescimento4,  inicia no Brasil um movimento voltado 

à sustentabilidade, mas uma análise empírica das iniciativas envolvidas leva a inferir que o foco 

está na sustentabilidade como negócio e não na sustentabilidade do negócio – tratam-se de ações 

centradas no desenvolvimento de soluções sustentáveis por startups e não da inserção de 

aspectos de sustentabilidade na gestão dessas jovens empresas. 

 

Essa lacuna referencial ampara, assim, a questão de pesquisa que norteia este Trabalho 

Aplicado: quais aspectos relativos à sustentabilidade são fundamentais à estratégia de uma spin-

off acadêmica5, no momento de sua constituição, para alavancar sua competitividade no longo 

prazo? A fim de responder a essa pergunta, a investigação foi desenvolvida como uma pesquisa-

ação, com foco em uma spin-off acadêmica que atua no setor de agronegócios, criada a partir 

de um laboratório vinculado à uma universidade pública brasileira. Apesar de operar há  mais 

de duas décadas no ambiente acadêmico e contar com um quadro funcional de cerca de 60 

pessoas, a spin-off, que pretende atuar de forma independente a partir de 2019, pode ser 

caracterizada como uma organização nascente, definida por SCHELEMM E DUCLÓS como 

“um conjunto de atividades organizadas e executadas seguindo uma estratégia traçada com 

vistas a alcançar determinado objetivo, num período não maior do que três meses” 

(SCHELEMM E DUCLÓS, 2008, p. 102). O contexto de transição vivenciado pela spin-off 

levou a provocações fundamentais à execução deste trabalho. Dada a oportunidade de construir 

uma organização sustentável desde sua gênese, por onde começar? Uma vez que ainda não há 

maturidade organizacional suficiente para avaliação crítica de impactos e externalidades6, quais 

                                                
4 Definição apresentada pela  Associação Brasileira de Startups. Disponível em: 
https://abstartups.com.br/2017/07/05/o-que-e-uma-startup/. Acesso em 23 de agosto de 2018. 
5 Spin-off acadêmico (SOA) é definido por Scott Shane, professor e pesquisador norte-americano, como uma empresa criada 
para explorar uma propriedade intelectual gerada a partir de um trabalho de pesquisa desenvolvido em uma instituição 
acadêmica.  
6 Aqui, externalidade segue a definição proposta pelo Glossário do ISE: atividades que envolvem a imposição, involuntária 
ou não, de custos ou de benefícios, isto é, que têm efeitos positivos ou negativos sobre terceiros sem que estes tenham 
oportunidade de o impedir e sem que tenham a obrigação de os pagar ou o direito de ser indenizados. 
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os caminhos possíveis para definir temas relevantes em sustentabilidade? Como tornar a 

sustentabilidade um diferencial competitivo essencial à empresa que está se formando?   

 

  Por consequência, esta pesquisa tem como resultado uma intervenção organizacional, 

com o propósito de resolver uma questão prática do ambiente de negócios. Trata-se, portanto, 

de uma pesquisa-ação7, com os seguintes objetivos específicos: 

 

(i) identificar desafios relacionados à inserção da sustentabilidade na estratégia 

corporativa, a partir de revisão bibliográfica acerca do tema;  

(ii) propor aspectos fundamentais de sustentabilidade a serem inseridos no 

processo de planejamento estratégico de uma organização nascente, a partir 

de seus interesses estratégicos e do seu potencial de realização; 

(iii) sugerir ações iniciais e indicadores de sustentabilidade a serem monitorados 

de forma sistemática, a fim de avaliar o desempenho da organização em 

relação aos aspectos fundamentais identificados.  

 

Para responder à questão de pesquisa, este Trabalho Aplicado se serve, essencialmente, 

de uma abordagem qualitativa, com caráter exploratório e uso de métodos abrangentes, tais 

como descrições contextuais, pesquisas documentais, observação empírica e entrevistas 

semiestruturadas. A proposta de intervenção, por sua vez, sugere um caminho alternativo aos 

geralmente adotados por organizações mais maduras para identificação de temas relevantes em 

sustentabilidade, considerando o contexto da organização nascente – no qual há limitações em 

relação à análise de riscos, aspectos e impactos, bem como no que se refere à rede de 

stakeholders, ainda em formação. Espera-se, assim, que a metodologia adotada, a reflexão sobre 

o referencial teórico escolhido e, por fim, os resultados da intervenção contribuam com a 

evolução das pesquisas, experimentos e produção bibliográfica sobre o tema em âmbito tanto 

organizacional quanto acadêmico. 

 

Em termos estruturais, o Trabalho Aplicado contém quatro capítulos, além desta 

introdução, a conclusão, as referências e os apêndices. O capítulo inicial é dedicado à reflexão 

                                                
7 Conforme diretrizes do Manual do Trabalho Aplicado publicado pela FGV EAESP em junho de 2017, a pesquisa-ação se 
caracteriza, entre outros fatores, pela intenção dos membros da organização em agir com base nas propostas que dela 
resultarão . 
. 
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teórica acerca da relação entre sustentabilidade e estratégia organizacional, a partir da revisão 

de estudos desenvolvidos por diferentes pesquisadores. Dado o contexto da organização-alvo 

da pesquisa, discute-se também as especificidades das spin-offs acadêmicas. Com base nessa 

reflexão, apresenta-se, no segundo capítulo, a organização-alvo da proposta de intervenção, 

descrevendo histórico, estrutura organizacional e o contexto de sustentabilidade do setor em 

que está inserida. O terceiro capítulo detalha os procedimentos metodológicos adotados para 

estruturar o trabalho, enquanto o quarto apresenta a proposta de intervenção, definindo as 

estratégias de sustentabilidade prioritárias, bem como os indicadores elencados para monitorar 

o desempenho da organização nesse sentido. A conclusão apresenta considerações finais sobre 

o desenvolvimento e os resultados da pesquisa, a partir da reflexão teórica e do trabalho 

executado. E, por fim, comenta ausências, deficiências e novos desafios a serem trilhados pela 

pesquisa e pelo debate em torno da inserção da sustentabilidade na estratégia empresarial de 

organizações nascentes.   
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2 SUSTENTABILIDADE E ESTRATÉGIA COMPETITIVA 
   

2.1 Contexto da sustentabilidade no século XXI 
 
 

A inserção da sustentabilidade na estratégia empresarial exige refletir sobre o 

significado do próprio termo, sustentabilidade, visto que a expressão vem sendo empregada de 

forma diversa – e, em determinados contextos, desviada. Apesar das diversas tentativas de 

enquadrar sustentabilidade como um conceito, ainda não há consenso na literatura sobre essa 

classificação. Para STEAD e STEAD (2000), a sustentabilidade representa a busca por uma 

elevada qualidade de vida tanto para as gerações atuais quanto as futuras, a ser alcançada por 

meio do equilíbrio entre prosperidade econômica, justiça social e viabilidade 

ecossistêmica. Ampliando essa visão, SACHS (1995) propõe que a sustentabilidade, no 

contexto do desenvolvimento, possui cinco dimensões simultâneas, resumidas a seguir:  

 

(i) Social: desenvolvimento econômico gerado em paralelo à melhoria da 

qualidade de vida da população, com maior equidade na distribuição de 

renda e nas condições de acesso a saúde, educação e emprego, por exemplo.  

(ii) Econômica: alocação mais eficiente de recursos e manutenção de um fluxo 

constante de investimentos públicos e privados que permitam novas formas 

de produzir e consumir.  

(iii) Ecológica: uso racional de recursos naturais e desenvolvimento 

tecnológico para redução de impactos dos processos produtivos sobre os 

ecossistemas. 

(iv) Espacial: adequada distribuição das populações rural e urbana nos 

territórios, a fim de promover o equilíbrio entre adensamento populacional, 

atividades econômicas e preservação da biodiversidade. 

(v) Cultural: valores culturais específicos de cada sociedade não podem ser 

ignorados nos processos de mudança com vistas à sustentabilidade.  

 

Transpondo a proposta de SACHS para o ambiente corporativo, FIALHO (2008) 

acrescenta uma sexta dimensão: a temporal, defendendo que “o negócio pode ser mantido ao 

longo do tempo, sem restrições ou escassez de insumos e matérias-primas”. Para VEIGA 
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(2015), o termo sustentabilidade exprime um valor – e não um conceito –, que só começou a 

ser firmar 50 anos depois do lançamento, pela ONU, da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (datada de 1948). Pondera o autor:  

 
Sustentabilidade é o único valor a dar atenção às futuras gerações. Isto 
é, a evocar a responsabilidade contemporânea pelas oportunidades, 
leque de escolhas, e direitos, que nossos trinetos e seus descendentes 
terão alguma chance de usufruir. (VEIGA, 2015, p.15). 

 

Partindo da etimologia, sustentabilidade significa “qualidade, característica ou condição 

de sustentável”8. Assim, atendo-se ao estrito significado da palavra, uma empresa que vise à 

sustentabilidade busca criar condições para assegurar a continuidade de suas atividades. Essas 

condições, no entanto, não são estanques, alterando-se à medida que os desafios enfrentados 

pela sociedade evoluem. No caso da sociedade do século XXI, a lista de desafios se mostra 

extensa e diversa. Na tentativa de sistematizar e priorizar os fundamentais à melhoria da 

qualidade de vida em âmbito global, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou o 

documento "Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável", aprovado em setembro de 2015 por líderes de 193 países (ONU, 2015). 

   

A chamada Agenda 2030 consolida a noção de desenvolvimento sustentável cunhada 

em 1987 pela então primeira ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, no Relatório “Nosso 

Futuro Comum”,  lançado na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento realizado naquele ano. No Relatório, Brundtland definiu desenvolvimento 

sustentável como aquele que “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1987, 

p. 51). Passadas quase três décadas, a Agenda 2030 direciona esforços para que esse conceito 

se concretize âmbito global. Com metas distribuídas entre os chamados Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Agenda 2030 apresenta 17 grandes eixos, definindo 

ações globais, a serem executadas entre os anos de 2015 e 2030, em áreas consideradas de 

importância crucial para a humanidade e para o planeta.  

 
O desenvolvimento sustentável reconhece que a erradicação da pobreza 
em todas as suas formas e dimensões, o combate às desigualdades 

                                                
8 Definição apresentada pelo Dicionário Michaelis da Língua Portuguesa, versão online, disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/sustentabilidade/. 
 Acesso em 10 de abril de 2018.  
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dentro dos e entre os países, a preservação do planeta, a criação do 
crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável e a 
promoção da inclusão social estão vinculados uns aos outros e são 
interdependentes. (ONU, 2015, p.5). 

 

 Inseridas no contexto global, organizações que almejam a perenidade de suas atividades 

não podem negligenciar esses desafios, sob pena de tornarem suas estratégias corporativas 

incompatíveis com o ambiente de negócios – a depender do setor de atuação, já no curto prazo. 

Obviamente, o escopo de atuação das empresas no que tange o alcance dos ODS está limitado 

aos temas relacionados a seu propósito, contexto de operação e engajamento, bem como ao 

respeito à natureza privada de sua existência – de modo que a organização, embora possa 

contribuir, não venha a ser cobrada pela solução de questões endereçadas ao setor público.   

 

 Considerando as diversas definições de sustentabilidade descritas, que se somam a 

muitas outras existentes na literatura, este Trabalho Aplicado toma como base a ideia de valor 

proposta por VEIGA (2015), com foco na atenção às futuras gerações. Essa perspectiva, que 

amplia o espectro de responsabilidade da geração contemporânea quanto ao futuro da 

sociedade, a longo prazo, parece abrigar adequadamente as demais relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável, de modo a balizar decisões que venham a influenciar e/ou 

interferir no pleno usufruto dos direitos daqueles que nos sucederem. Do ponto de vista 

organizacional, essa noção se mostra fundamental à elaboração de uma estratégia competitiva 

capaz de mitigar riscos e maximizar oportunidades que assegurem a perenidade dos negócios, 

acompanhando eventuais mudanças de cenário ao longo do tempo.  

 

2.2 Atuação empresarial responsável   

  

 Para além do desempenho econômico-financeiro do negócio, a análise de estratégias e 

práticas relativas à gestão socioambiental tornou-se relevante para avaliar a contribuição 

empresarial ao desenvolvimento sustentável – e, por consequência, seu potencial de 

competitividade no longo prazo. Conforme SOARES (2016), as empresas figuram como um 

dos agentes mais importantes na produção de impactos sociais e ambientais.  

 

Além de serem provedoras de bens e serviços, elas muitas vezes estão 
inseridas em um contexto globalizado, com sua produção organizada 
na forma de cadeias de suprimento distribuídas em nível internacional. 
Isso implica arranjos institucionais que perpassam diversos países, leis, 
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contextos sociais, políticos e econômicos. Esses aspectos são essenciais 
para a percepção do arcabouço institucional de base para a formulação 
de diretrizes de Gestão Socioambiental Empresarial. (SOARES, 2016, 
p. 15).  
 

 

 Essa perspectiva conduz ao conceito de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), 

controverso no campo teórico. Segundo SERPA E FORNEAU (2007), alguns autores definem 

esse conceito a partir das ações que dele derivam e de seus respectivos beneficiários. SROUR 

(1998), por exemplo, identifica quatro grupos de beneficiários das ações da empresa: clientes, 

comunidade, meio ambiente e trabalhador.  Para o autor, além oferecer produtos que satisfaçam 

as demandas dos clientes, organizações responsáveis devem contribuir para o desenvolvimento 

da comunidade onde estão inseridas e se preocupar com a conservação ambiental, evitando as 

consequências negativas de suas atividades. O investimento no desenvolvimento profissional 

dos trabalhadores e na melhoria de suas condições de trabalho e vida fecham as características 

atribuídas pelo autor a empresas socialmente responsáveis.  
 

CARROLL (1979) elencou quatro categorias para as ações de responsabilidade social 

corporativas realizadas pelas empresas: econômica, legal, ética e filantrópica. Assim, as 

organizações deveriam, primeiro, produzir bens e serviços que gerassem, além dos benefícios 

financeiros, o atendimento a anseios sociais dos consumidores. Quanto à conformidade, o autor 

sugere que o atendimento à legislação em vigor na condução das atividades é fundamental à 

postura responsável. À legalidade se somariam condutas não especificadas por leis, mas 

valorizadas pela sociedade, advindas de costumes, normas e valores sociais. Finalmente, as 

empresas responsáveis, segundo Carroll, deveriam desenvolver trabalhos voluntários ou que 

não tragam retorno ou benefício esperado pela empresa. 

 
De acordo com IRIGARAY ET AL (2013), na maior parte dos estudos relativos ao tema 

prevalece o uso instrumental das políticas e práticas de RSC como “bandeira social” para o 

público externo. Assim, os autores compilam três funções dessas políticas e práticas:  

(i) diferenciar determinado produto no mercado (MCWILLIAMS; SIEGEL, 

2001); 

(ii)  evitar que a empresa seja imitada (FREEDMAN; STAGLIANO, 1991); 

(iii) evitar a exposição a riscos que possam prejudicar a imagem organizacional 

(GODFREY, 2004).  
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A defesa de uma atuação empresarial que inclua aspectos socioambientais, além dos 

econômicos, encontra oposição na teoria do acionista, criada por FRIEDMAN (1970) e segundo 

a qual o foco em estratégias distantes da geração de resultados financeiros tende a desviar a 

organização do desempenho esperado, tendo como consequência a redução do retorno dos 

acionistas e também da remuneração de empregados, além da elevação de custos para os 

clientes. Assim, para o autor, desde que respeitados os preceitos éticos e a legislação vigente, a 

empresa deveria manter na geração de valor financeiro sua principal razão de existir. 

FREEMAN (2004) propõe que a geração de valor para os stakeholders – entendidos como 

grupos ou indivíduos afetados pelas atividades da organização – esteja no centro da gestão 

corporativa. 

 
Segundo FREEMAN, a incorporação da visão dos stakeholders à condução dos 

negócios constitui fator fundamental à compreensão do ambiente externo, o qual, de acordo 

com CHIAVENATO (2000), representa uma fonte potencial de recursos e informações úteis às 

empresas.  

 

O ambiente é a própria sociedade maior, constituída de outras empresas, 
organizações, outros grupos sociais etc. As empresas não vivem no 
vácuo, isoladas e totalmente autossuficientes, mas funcionam dentro de 
um contexto, do qual dependem para sobreviver e crescer. É do 
ambiente que as empresas obtêm os recursos e informações necessários 
para subsistência e funcionamento, e é no ambiente que colocam os 
resultados de suas operações. (CHIAVENATO, 2000, p. 71). 

 

Considerando o contexto global da sustentabilidade, a leitura do ambiente externo às 

organizações sinaliza para uma necessária e urgente transição na forma da sociedade atual 

produzir, consumir e conviver. A depender do segmento de atuação, dos princípios gerenciais 

adotados e, principalmente, da disposição e do preparo de cada empresa para percorrer uma 

nova rota, rumo ao desenvolvimento sustentável, essa transição traz em seu bojo tanto ameaças 

quanto oportunidades.  
 

Nesse sentido, conciliando as teorias do acionista e do stakeholder, TIROLE (2006) 

argumenta que a responsabilidade socioambiental contribui para a melhoria do resultado 

financeiro de uma organização, visto que prescinde da observância sistêmica dos riscos do 

negócio. Essa visão mais ampla permite à empresa, por exemplo, evitar multas, sanções e outros 

prejuízos decorrentes de conflitos com clientes, comunidades, fornecedores e governos. Além 
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disso, conforme PORTER E KRAMER (2011), ao buscarem contribuir para a redução de 

fragilidades sociais as organizações também podem vir a ganhar competividade e rentabilidade 

– cerne da criação de valor compartilhado, teoria proposta pelos autores para defender que o 

envolvimento com questões sociais não representa, necessariamente, aumento de custos às 

empresas.  

  
Uma empresa precisa de uma comunidade bem desenvolvida, não 
apenas para criar demanda para seus produtos, mas também para prover 
um ambiente de apoio ao negócio. A comunidade precisa de empresas 
bem-sucedidas para oferecer empregos e oportunidades de geração de 
renda para seus cidadãos. (PORTER; KRAMER, 2011, p.6). 

 
 

2.3 Inserção da sustentabilidade na estratégia empresarial 

 

Em um ambiente competitivo, a definição da estratégia empresarial constitui um 

processo fundamental à orientação dos negócios e, por consequência, à obtenção dos 

resultados planejados. A fim de delimitar o escopo da reflexão aqui proposta, cabe retomar 

a definição clássica de estratégia proposta por PORTER (1989): 

 
Estratégia é a compatibilização mútua das atividades da empresa. Seu 
êxito depende do bom desempenho de muitas atividades – e não apenas 
de umas poucas – e da integração entre elas. Se não houver 
compatibilidade entre as atividades, não existirá uma estratégia 
diferenciada e a sustentabilidade será mínima. A gerência se volta para 
a tarefa mais simples de supervisionar funções independentes e a 
eficácia operacional determina o desempenho relativo da empresa. 
(PORTER, 1989, p.64). 

 

Dessa forma, toda organização necessita de uma estratégia que permita otimizar seus 
recursos – produtivos, financeiros, naturais, humanos, intelectuais ou reputacionais – , de modo 
a alcançar os objetivos e metas desejados (FERRELL et al, 2000). Essa noção mais ampla dos 
recursos necessários à geração de resultados consistentes e perenes está alinhada à busca de 
sustentabilidade corporativa, visto que considera capitais para além do financeiro ou 
manufaturado. Para que a estratégia corporativa de uma organização reflita uma visão mais 
abrangente das dimensões econômica, social e ambiental, torna-se essencial um diagnóstico do 
estágio predominante de sua gestão em relação à sustentabilidade, identificando riscos e 
oportunidades capazes de gerar diferenciais competitivos. ZADEK (2004) propõe uma análise 
baseada na maturidade de gestão da organização e também da maturidade do tema para 
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sociedade. Com base nessas duas variáveis, sugere a construção de uma Matriz de Aprendizado 
Socioambiental (MAS) que permite à organização avaliar sua atuação considerando dois 
cenários. O primeiro representa riscos e se configura quando a maturidade da sociedade é maior 
que a realização da organização em sustentabilidade. No sentido oposto, o segundo cenário é 
de oportunidades, marcado capacidade da organização de realizar em níveis superiores à 
maturidade da sociedade em relação ao tema. Conforme o autor, quando situada como 
estratégica para a organização, a sustentabilidade integra o processo de tomada de decisão, 
orientando políticas e práticas. Assim, ainda em âmbito estratégico, o tema é conectado à 
potencial geração de valor no longo prazo e à conquista de vantagens competitivas sobre os 
concorrentes.  

 Ao analisar os desafios de uma economia global sustentável, HART (1997)  argumenta 

que apenas empresas de grande porte teriam recursos, tecnologia e motivação para conquistar 

a sustentabilidade. Propôs, assim, três estágios para alcançar essa condição: prevenção da 

poluição; gerenciamento de produto e desenvolvimento de tecnologias limpas. A partir da 

proposta de HART, bastante centrada em questões ambientais, STEAD e STEAD (2000) 

mantiveram prevenção da poluição e gerenciamento de produto como estágios estratégicos, mas 

substituíram desenvolvimento tecnológico por um contexto mais amplo de sustentabilidade, no 

qual os negócios seriam conduzidos de forma a apoiar a melhoria da qualidade de vida das 

comunidades.  

 
Ao considerar os estudos de HART, STEAD e STEAD e outros teóricos que tratam dos 

estágios em relação à sustentabilidade, DELGADO (2007) propôs uma classificação de 

posturas empresariais quanto à sustentabilidade. A proposta considera quatro categorias 

possíveis (DELGADO, 2007, p.36), resumidas a seguir:  

 
(i) Reativa: empresa com foco na sobrevivência, garantindo, no máximo, a 

conformidade legal em relação a aspectos socioambientais.  

(ii) Funcional: organização dedicada ao crescimento e ao retorno (lucro) do 

acionista. A conformidade legal é assegurada a custos mínimos e aspectos 

socioambientais começam a ser integrados aos processos operacionais.  

(iii)Integrada: empresa estende sua visão à perpetuidade do negócio e, por isso, 

passa a integrar as ações dimensões sociais e ambientais à estratégia 

organizacional.  

(iv) Proativa: a empresa compreende que pode, além de buscar a própria 

perpetuidade, exercer papel ativo na transformação da sociedade. Assim, 
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sua visão, valores e cultura estão alinhados às questões socioambientais. 

 

Assim, a abordagem estratégica tem natureza proativa, marcada pelo engajamento 

permanente, que se reflete na disseminação de práticas sustentáveis por toda a empresa 

(JABBOUR; ALMADA SANTOS, 2006; BARBIERI, 2011). Conforme SOARES (2016), a 

evolução da gestão socioambiental rumo a essa abordagem resulta do progresso no aprendizado 

quanto à sustentabilidade empresarial. Após um início voltado às atividades exclusivamente 

dedicadas a atender à legislação ou às pressões sociais (HUNT; AUSTER, 1990), a organização 

avança para melhorias operacionais em paralelo a mudanças internas – com o envolvimento de 

departamentos, incorporação da questão socioambiental no planejamento, bem como de valores 

corporativos, gerenciais e estratégias de negócio da empresa (SOARES, 2016, p.18). Além 

disso, inicia-se o envolvimento dos stakeholders, promovendo mudanças interorganizacionais, 

com a oportunidade de integrar, por exemplo, a rede de suprimentos na busca de soluções mais 

sustentáveis (JABBOUR; ALMADA SANTOS, 2006; BARBIERI, 2011; WALLS; PHAN; 

BERRONE, 2011). 

 

Embora contribuam para a identificação dos níveis de maturidade empresarial em 

relação à sustentabilidade, os estágios sugeridos pelos autores citados não explicitam a relação 

entre a evolução da postura e o tempo de operação das empresas. Entende-se que essa evolução 

não está diretamente relacionada à idade organizacional, visto que podem existir empresas 

recém-criadas com postura proativa, bem como organizações seculares com postura reativa. 

Considerando-se que este trabalho se aplica a uma empresa em processo de constituição, 

derivada de uma instituição já existente, a inserção da sustentabilidade na estratégia implica 

compreender as especificidades desse tipo de organização .  

   

2.4 Spin-offs acadêmicas e o caminho da autonomia estratégica 

 

Ao agregar às atividades tradicionais de ensino e pesquisa a extensão do conhecimento 

gerado para além da comunidade acadêmica, as universidades vêm expandindo sua interação 

com a sociedade. Como resultado, conforme destacam FILHO E COELHO (2013), a academia 

está se tornando um importante elemento do sistema de inovação,  não apenas como formadora 

de capital humano, mas também como fonte de criação de novas empresas (ETZKOWITZ et 

al., 2000; LAREDO; MUSTAR, 2001).  É nesse contexto que estão inseridas as chamadas spin-

offs acadêmicas, aqui definidas em concordância com o conceito proposto por SHANE (2004): 
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uma empresa criada para explorar o conhecimento gerado a partir de trabalhos de pesquisa 

desenvolvidos em uma instituição acadêmica. 

 

SÁNCHEZ E PÉREZ (2000) classificam spin-offs acadêmicas em três tipos, assim 

sistematizadas por FILHO E COELHO (2013):  

 

(i) empresas constituídas por professores ou pesquisadores universitários, que 

desejam explorar comercialmente os resultados das pesquisas desenvolvidas 

por eles na universidade;  

(ii) empresas fundadas por licenciamentos universitários para explorar 

comercialmente os resultados das pesquisas desenvolvidas no meio 

acadêmico;  

(iii) empresas dirigidas por pessoas de fora da universidade, que decidem 

explorar comercialmente os resultados das pesquisas acadêmicas. 

 
ARAUJO et al. (2005) destaca que o termo spin-off acadêmica também é utilizado, na 

literatura, não só para denominar a empresa nascente, mas também o processo de criação dessa 

organização. Os autores destacam o modelo proposto por NDONZUAU, PIRNAY E 

SURLEMONT (2000) para melhor compreensão do spin-off acadêmico como processo, 

dividindo-o em quatro fases: geração, finalização, lançamento e fortalecimento. Outros 

modelos, como o de VOHORA, WRIGHT E LOCKETT (2004) e o DE CLARYSSE E 

MORAY (2004), consideram fases diferentes de desenvolvimento, tais como pré-organização 

e retorno sustentável, e também influências internas e externas sofridas pela nova empresa.  

 

Assim como ocorre nas spin-offs corporativas – originadas em unidades de uma empresa 

–, as acadêmicas nascem de uma oportunidade identificada por um membro participante da 

organização-mãe (no caso estudado nesta pesquisa, uma universidade pública). CLARYSSE et 

al. (2005) destacam o papel fundamental dessas organizações no processo, oferecendo suporte 

técnico e outros recursos necessários ao fortalecimento das empresas nascentes. Conforme 

detectado no decorrer da pesquisa, o vínculo histórico com a organização-mãe pode levar a 

dilemas de identidade e maturidade de gestão. Isso porque apesar de recém-criada, a spin-off 

acadêmica já nasce com uma trajetória organizacional, construída no ambiente universitário, a 

qual influencia diretamente na definição da estratégia.  
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Compreendida essa especificidade, torna-se mais fácil agregar aspectos de 

sustentabilidade ao planejamento estratégico, definido por DRUCKER (1984) como um 

processo contínuo, no qual quanto maior o conhecimento do futuro, melhor será para tomar 

decisões atuais e gerenciar riscos, organizando as tarefas necessárias para uma retroalimentação 

organizada e sistemática, com o intuito de comparar as expectativas previstas. Para ALMEIDA 

(2003):  

 
Planejamento estratégico é uma técnica administrativa que procura 
ordenar as ideias das pessoas, de forma que se possa criar uma visão do 
caminho que se deve seguir (estratégia). Depois de ordenar as ideias, 
são ordenadas as ações, que é a implementação do plano estratégico, 
para que, sem desperdício de esforços, caminhe na direção pretendida. 
(ALMEIDA, 2013, p.13).  

 

Segundo KOTLER E KELLER (2006), o planejamento estratégico deve partir das 

diretrizes fundamentais do negócio, como missão e visão, passando pela análise dos ambientes 

interno e externo, bem como pela formulação de metas e objetivos estratégicos, estendendo-se 

até a sua efetiva implantação, devidamente dotada das etapas de monitoramento e controle. 

Assim, o planejamento estratégico determina objetivos de longo prazo, concentrando-se em 

atividades que resultem no desenvolvimento de uma missão organizacional clara, bem como de 

objetivos organizacionais e de estratégias que permitam à empresa alcançar tais objetivos 

(PETER; DONELLY apud CHURCHILL; PETER, 2010, p. 86). MINTZBERG et al. (2006) 

alertam, no entanto, que o planejamento estratégico não deve ser utilizado para criar uma 

estratégia, mas sim planejar e aplicar a estratégia previamente estabelecida.  

 

No que se refere à sustentabilidade, NASCIMENTO et al (2008) defendem que a 

variável socioambiental esteja presente ao longo de todo o processo gerencial de planejar, 

organizar, dirigir e controlar, utilizando-se das funções que compõem esse mercado gerencial, 

bem como das interações que ocorrem no ecossistema do mercado, visando atingir seus 

objetivos e metas de forma mais sustentável possível.   
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3 A ORGANIZAÇÃO 
 

 Este capítulo tem por objetivo apresentar a organização nascente que é foco deste 

Trabalho Aplicado, a fim de oferecer elementos contextuais que contribuam para o 

entendimento dos desafios relacionados à inserção da sustentabilidade em sua estratégia 

competitiva. Para tanto, relata o histórico institucional, contextualiza o momento de transição 

vivenciado no decorrer da pesquisa, descreve a estrutura de governança definida e, por fim, 

discute brevemente os desafios da sustentabilidade em seu segmento de atuação. Todas as 

informações históricas, descritivas e analíticas apresentadas neste capítulo têm como fonte as 

entrevistas realizadas com gestores da organização, a análise documental e a pesquisa 

bibliográfica que constituíram a fase exploratória deste estudo – descrita em detalhes no item 

4.2.1. 

 

3.1 Histórico 

 

Criada em 1996, a L+9 é uma instituição sem fins lucrativos, vinculada à uma tradicional 

universidade pública brasileira. A organização teve origem em projetos de extensão 

universitária dedicados à pecuária leiteira, impulsionados pela implantação de um laboratório 

de análises de amostras de leite cru – as quais são exigidas pela legislação brasileira para 

determinar os níveis de conformidade do produto fornecido a indústrias lácteas quanto a 

aspectos sanitários e de qualidade. Devidamente credenciada pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) para realizar análises oficiais, integra a Rede Brasileira de 

Laboratórios de Controle de Qualidade de Leite (RBQL), sendo responsável, ao final de 2017, 

por analisar cerca de 30% de todo o leite produzido no Brasil10.  

 

Na última década, a instituição desenvolveu uma série de serviços que facilitam o 

monitoramento da qualidade do leite, incluindo a oferta de relatórios analíticos para diagnóstico 

de qualidade pela indústria, o transporte adequado de amostras a serem analisadas e plataformas 

de comunicação rápida com os produtores. Em paralelo à expansão do laboratório de análises, 

a L+ desenvolveu outros dois importantes eixos de atuação. Um deles, denominado 

                                                
9 Nome fictício. Por questões de confidencialidade, a identidade da organização foco da intervenção não pode 
ser revelada.  
10 Dados extraídos do sistema de informações interno da L+. 
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“Inteligência”, inclui o desenvolvimento de softwares e outras soluções tecnológicas dedicadas 

à gestão da pecuária leiteira, com foco no atendimento tanto do produtor quanto da indústria 

láctea.  

 

O outro eixo, reconhecido como “Formação”, é dedicado à capacitação de agentes do 

setor na área de gestão, com base em um modelo gerencial desenvolvido pelo fundador da 

instituição. Tal modelo vem sendo disseminado por meio de publicações, eventos e, 

principalmente, treinamentos, nos quais já foram formadas cerca de 1,3 mil pessoas. Assim, o 

monitoramento da qualidade, a formação de profissionais e o desenvolvimento de projetos 

estratégicos em parceria com a indústria tornaram-se as principais atividades da organização. 

Ancorada em sua origem na Universidade, a vocação científica permanece como diferencial do 

trabalho executado pela L+, por meio de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

relacionados às demandas do setor. 

 

3.2 Contexto de transição 

 
A maior parte dos serviços oferecidos pela L+ é cobrada do usuário final, de modo que 

a receita da organização tem origem no faturamento referente a análises, licenças de software, 

desenvolvimento de projetos estratégicos para empresas do setor e realização de treinamentos 

e eventos de capacitação, além da comercialização de publicações e materiais didáticos. Em 

2017, a receita operacional bruta da instituição atingiu a marca de R$ 15 milhões, cujas sobras 

– visto que se trata de uma instituição sem fins lucrativos – representaram cerca de 15% desse 

valor. Com aproximadamente 50 colaboradores, alocados em suas diferentes áreas de atuação, 

a L+ poderia ser classificada, com base nos critérios adotados pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), como uma organização de médio porte11.  

Embora positivas, essas características conduzem a L+ a atividades operacionais e 

comerciais que destoam do ambiente acadêmico. Assim, a viabilização contratual e financeira 

dessas atividades se dá por meio de instituições de apoio à Universidade, as quais, mediante 

pagamento de taxas administrativas, são responsáveis por firmar contratos com clientes e 

fornecedores, gerenciar recursos financeiros e contratar colaboradores, entre outras ações. 

Apesar dessa forma de atuação estar em total conformidade com a legislação vigente e os 

                                                
11 De acordo com o BNDES, classificam-se como de médio porte as empresas com faturamento entre R$ 4,8 
milhões e R$ 300 milhões. Fonte: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/quem-
pode-ser-cliente/. Acesso em 13 de abril de 2018. 



` 

 33 

regulamentos internos da Universidade, há consenso entre os gestores da L+, da Universidade 

e das instituições de apoio de que a dimensão das operações da organização, bem como seu 

potencial de crescimento, exige uma atuação autônoma. Assim, após 22 anos de operação no 

campus, a organização prevê começar a operar de forma independente em 2019, como uma 

spin-off acadêmica (o conceito de spin-off acadêmica foi explorado do item 2.4).  

Para tanto, junto à mudança para novas instalações, em um espaço no Parque 

Tecnológico da cidade, os dirigentes da organização pretendem dar início a um novo ciclo de 

gestão, com foco em políticas e práticas que conduzam o negócio à perenidade, com autonomia 

em relação à instituição-mãe. Um primeiro passo nesse sentido foi constituir a pessoa jurídica 

responsável pelas atividades, na figura de uma associação também sem fins lucrativos. O 

organograma da nova instituição tem no Conselho de Administração sua instância máxima 

decisória, responsável por estabelecer políticas, estratégias e diretrizes gerais para a condução 

dos negócios. Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e Diretoria Executiva, esta responsável 

pela execução da estratégia, complementam a Alta Gestão da organização, conforme demonstra 

a Figura 1. 

 
Figura 1 - Organograma da L+ - 2019 

 

 De acordo com essa estrutura, a Unidade de Diagnóstico concentra as atividades 

relacionadas ao Laboratório, que incluem os ensaios (análises de amostras de leite cru), o 

processamento de dados e o relacionamento com usuários, passando pelos serviços de logística 

e suporte avançado – atendimento técnico para esclarecimentos e orientações sobre os 

resultados das análises. A Unidade de Formação, por sua vez, se dedica às ações de capacitação 
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em gestão, e agregou, na nova estrutura, as atividades da área de Inteligência, que inclui o 

desenvolvimento de sistemas de informação, entendidos como ferramentas de gestão aplicadas 

à agropecuária. Por fim, a Unidade Administrativo-Financeira concentra atividades-meio, 

incluindo gestão financeira e contábil, de pessoas, de suprimentos, de manutenção e tecnologia 

da informação. Complementando a estrutura, diretamente vinculados à Diretoria Executiva 

estão o Núcleo de Compliance e o Núcleo de Comunicação.   

 Em relação ao capital humano, os cerca de 50 colaboradores estão distribuídos entre as 

três Unidades, sendo a maior parte (80%) concentrada na Unidade de Diagnóstico. Do total de 

contratados, 60% são mulheres e 40% homens, e a faixa etária predominante, que abrange 56% 

dos colaboradores, vai de 25 a 40 anos12. Cabe destacar que o quadro funcional da L+ não é 

constituído por servidores da universidade, mas por empregados contratados por meio de uma 

instituição de apoio – no escopo do desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, 

conforme permitem a legislação e os regulamentos internos. No processo de transição, todo o 

quadro funcional será mantido. 

3.3 Pecuária leiteira e sustentabilidade  

 
 Para compreender o potencial de contribuição da L+ ao desenvolvimento sustentável, 

cabe analisar o impacto socioeconômico do segmento em que a organização está inserida. 

Segundo o Censo Agropecuário 2017 publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no Brasil cerca de 1,1 milhões de propriedades agropecuárias produzem 

leite, de modo que esse segmento do agronegócio figura entre os principais empregadores do 

país, gerando 5 milhões de postos de trabalho - somando envolvidos na atividade primária, no 

campo, aos alocados na indústria de laticínios. Em 2017, o Brasil figurava como o quarto maior 

produtor de leite do mundo (VILELA et al., 2017). No ano anterior, segundo dados divulgados 

pelo MAPA, o faturamento gerado pela produção leiteira foi de R$ 44,7 bilhões, equivalente a 

24% do Valor Bruto de Produção (VBP) gerado pela pecuária — índice inferior ao da carne 

bovina, mas superior ao representando por frangos, suínos e aves13. A expectativa para 2018 é 

de que o país produza cerca de 35 bilhões de litros14 de leite, destinados especialmente ao 

                                                
12 Dados disponibilizados pela Unidade Administrativo-Financeira da L+. 
13 Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), disponível em www.mapa.gov.br/vbp. 
Acesso em 30 de maio de 2018. 
14 Fonte: Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), disponível em: http://www.sna.agr.br/producao-brasileira-
de-leite-devera-voltar-aos-35-bilhoes-de-litros/.  Acesso em 3 de maio de 2018. 
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mercado interno – o consumo per capta, no Brasil, gira em torno de 160 litros por ano, aquém 

dos 220 litros/ano recomendados pela Organização Mundial da Saúde (Vilella et al. 2017).  

 Assim, a pecuária de leite integra uma cadeia essencial à economia brasileira. De acordo 

com a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), o agronegócio – que inclui a produção 

no campo e atividades de transformação – contribuíram com 23,5% do Produto Interno Bruto 

(PIB) do país em 2017 – o maior índice registrado nos últimos 13 anos15 . A relevância 

econômica e social também se reflete pela geração de trabalho e renda, pois, conforme o Centro 

de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), a participação do agronegócio no 

número total de ocupados no Brasil foi de 20,1% em 2017 – o que representa 18,24 milhões de 

pessoas16.  

 Os desafios do setor em relação à sustentabilidade são proporcionais a seu impacto 

econômico, social e ambiental. Um estudo publicado em 2012 pela Fundação Brasileira para o 

Desenvolvimento Sustentável (FBDS) alertava que as projeções de crescimento da produção 

agrícola no Brasil poderiam ser afetadas por uma série de incertezas, que iam da recessão 

econômica em diversos países a mudanças climáticas severas, somados ao que foi chamado, no 

próprio estudo, de “marketing socioambiental negativo (relacionado ao desmatamento 

Amazônia, trabalho escravo e infantil, degradação ambiental)” (FBDS, 2012, p. 15). Além do 

marketing, o desafio está em conciliar a produção de alimentos com melhoria das práticas 

socioambientais que envolvem o setor.  

Alimentar nove bilhões de pessoas até 2050 sob condições de aumento 
da temperatura e sem prejudicar os ecossistemas e a saúde humana é 
um grande desafio para a agricultura. De acordo com o PNUMA 
(2011), atualmente a agricultura emite mais de 13% de gases GEE 
[Gases de Efeito Estufa], utiliza mais de 70% dos recursos hídricos 
mundiais e está envolvida em 3-5 milhões de casos de envenenamento 
por pesticidas e mais de 40 mil mortes por ano. (FBDS, 2011, p.15). 

 

 Os números impulsionam a pressão por sustentabilidade ao longo da cadeia 

agroalimentar (AIGNER, HOPKINS, & JOHANSSON, 2003; RANKIN ET AL., 2011). 

                                                
15 Fonte: Confederação Nacional da Agricultura (CNA), disponível em: 
http://www.cnabrasil.org.br/sites/default/files/sites/default/files/uploads/pib_agronegocio_balanco_2017.pdf. 
Acesso em 1 de maio de 2018. 
16 Fonte: CEPEA/USP, disponível em:  https://www.cepea.esalq.usp.br/br/mercado-de-trabalho-do-
agronegocio.aspx . Acesso em 1 de maio de 2018. 
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Gradualmente, o foco no ganho financeiro amplia-se para questões socioambientais envolvidas 

na atividade, a fim de assegurar condições seguras de produção e consumo, que incluam 

redução de impactos ambientais, trabalho justo e oferta de produtos saudáveis à população.	
(BECKER & ELLIS, 2017). A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da ONU, 

reflete esse cenário, relacionando a eliminação da fome, o alcance da segurança alimentar a 

melhoria das condições de nutrição à promoção da agricultura sustentável. No escopo do ODS 

2, há uma meta (2.4) dedicada exclusivamente ao tema:	

 
2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos 
e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a 
produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que 
fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às 
condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros 
desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do 
solo. (ONU, 2015, p.20). 
 

Dado esse contexto, infere-se que o desenvolvimento sustentável, em seu aspecto mais 
amplo, constitui um caminho incondicional às organizações do agronegócio que almejem 
manter a competitividade no longo prazo –- independentemente do porte ou do segmento de 
atuação. Portanto, agregar aspectos fundamentais de sustentabilidade à uma organização 
nascente do setor, conforme propõe este Trabalho Aplicado, tende a potencializar suas 
condições de impactar positivamente a sociedade e, assim, prosperar.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O modo de condução de uma investigação científica pode variar conforme a abordagem 

metodológica adotada por cada pesquisador. Essa abordagem, conforme destacam BURREL e 

MORGAN (1979), tem como base um conjunto de aspectos implícitos e explícitos, os quais 

conduzem o pesquisador a ver e interpretar o mundo a partir de uma determinada perspectiva 

(LEONEL, 2007). Tais pressupostos influenciam a forma como o pesquisador se relaciona com 

seu objeto de estudo e, portanto, os desdobramentos da investigação.  

  

Este capítulo apresenta os métodos e procedimentos adotados na condução deste 

Trabalho Aplicado, com vistas ao alcance de seu principal objetivo: a identificação de aspectos 

fundamentais a serem inseridos na estratégia competitiva de uma organização nascente, 

caracterizada como uma spin-off acadêmica do setor de agronegócios. Para tanto, serão 

apresentados os fatores que determinaram a escolha da metodologia; a estratégia de abordagem 

do objeto – que se mostrou permeado por complexas relações – e as etapas do processo de 

pesquisa-ação desenvolvida.  

 

 
4.1 Pesquisa-ação  

  
 Diante da oportunidade de participação efetiva na definição da estratégia competitiva 

da organização nascente 17 , optou-se, como caminho metodológico, por desenvolver uma 

pesquisa-ação, definida por THIOLLENT (1997) como: 

  
[…] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 
um problema coletivo e na qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 1997). 

 

Conforme GIL (2002), a pesquisa-ação tende a ser vista em certos meios como 

desprovida da objetividade inerente à investigação científica, em virtude de implicar no 

envolvimento ativo do pesquisador e na sua interação com outros envolvidos no problema. Em 

                                                
17 A oportunidade se deu pelo fato da autora/pesquisadora integrar a Diretoria da organização nascente, no 
decorrer da pesquisa. 
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contraponto, THIOLLENT (1985) afirma que a participação do pesquisador não qualifica a 

especificidade da pesquisa-ação, a qual consiste em organizar a investigação em torno da 

concepção, do desenrolar e da avaliação de uma ação planejada. Trata-se, portanto, de um 

método a ser considerado quando os pesquisadores pretendem, de fato, desempenhar papel 

ativo em relação à realidade observada. Além da ampla e explícita interação entre pesquisadores 

e pessoas envolvidas na situação investigada, THIOLLENT (1987) – ao citar outros aspectos 

que caracterizam a pesquisa-ação como estratégia metodológica da pesquisa social – destaca o 

objetivo focado em resolver ou, no mínimo, esclarecer os problemas da situação observada, 

bem como a pretensão de aumentar o conhecimento dos pesquisador e o “nível de consciência” 

das pessoas e grupos considerados na pesquisa.  

 

COUGHLAN & COGHLAN (2002) defendem que essa metodologia reflete uma 

pesquisa em ação e não uma pesquisa “sobre a ação”, de modo que os integrantes da situação 

estudada, além de comporem o objeto de estudo, participam ativamente da resolução do 

problema de pesquisa. Desse entendimento deriva o perfil colaborativo da metodologia, que 

pressupõe a interdependência entre pesquisador e membros da situação investigada, exigindo 

compromisso ético de ambas as partes. Para o pesquisador, implica também na capacidade de 

identificar os valores e as especificidades da organização investigada e em manter a premissa 

agnóstica, ou seja, reconhecer que objetivos, problemas e métodos de pesquisa devam ser 

gerados a partir do processo investigado e que as consequências das ações escolhidas não 

podem ser totalmente conhecidas no momento da execução (THIOLLENT, 1997; SUSMAN & 

EVERED, 1978; COUGHLAN & COGHLAN, 2002; LEONEL 2007).  

 

Essas características colaboram para distinguir a pesquisa-ação do trabalho de 

consultoria empresarial. A contribuição ao avanço científico – e não apenas à solução do 

problema prático de uma determinada organização – e a elaboração de propostas de intervenção 

fundamentadas tanto em referencial teórico quanto em observação empírica estão entre os 

principais diferenciais da pesquisa-ação em relação à consultoria. (LEONEL, 2007).  

 

Em termos metodológicos, a pesquisa-ação pode ser entendida, segundo BOSCO 

PINTO (1989) como uma sequência lógica e sistemática de passos intencionados, os quais se 

operacionalizam por meio de instrumentos e técnicas. Assim, conforme BALDISSERA (2001), 

a pesquisa-ação inclui um momento de investigação, um de tematização e, por fim, o de 

programação/ação. Essas três etapas fundamentais podem ser desdobradas em outras, focadas 
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na formulação de problemas e hipóteses, na interação com os envolvidos, na seleção de amostra 

a ser estudada, na coleta e interpretação de dados e, por fim, na elaboração de um plano de ação 

e divulgação dos resultados (GIL, 2002, p.143).  

  

Dada a da amostra a ser investigada – uma única organização –, cabe destacar a 

proximidade deste Trabalho Aplicado com um estudo de caso, metodologia que, segundo YIN 

(2001):  

 
[...] contribui de forma inigualável para a compreensão do que temos 

dos fenômenos individuais, sociais e políticos [...] e permite uma 

investigação para se preservar as características holísticas e 

significativas dos eventos da vida real – tais como ciclo de vida 

individuais, processos organizacionais e administrativos, internacionais 

e maturação de alguns setores (YIN, 2001, p.21) 
 
 

De acordo com CRESWELL (2007), estudos de caso se caracterizam por explorar em 

profundidade programas, fatos, atividades, processos ou pessoas – coletando informações e 

dados detalhados por diversos procedimentos durante um período amplo de tempo. Assim, 

segundo o autor, o uso de práticas de pesquisas qualitativas ocorre à medida em que o 

pesquisador se posiciona diante dos fatos e eventos observados, capta significados entre os 

envolvidos, agrega valores pessoais à análise, estuda o contexto ou o ambiente dos participantes, 

valida a precisão de resultados e cria uma agenda para a mudança, colaborando com os 

participantes.  

 

Apesar da possibilidade de hibridismo entre os métodos – no que tange, especialmente, 

à especificidade da amostra e à incorporação de uma abordagem essencialmente qualitativa –, 

entende-se que este Trabalho Aplicado adota procedimentos mais alinhados à vertente da 

pesquisa-ação. Isso porque, além de ter como resultado uma proposta efetiva de intervenção, 

materializada em um plano de ação, contou com a participação direta da pesquisadora e outros 

envolvidos em diversos momentos da pesquisa. Entre outros desdobramentos, essa interação 

levou à dificuldade em delimitar, temporalmente, as etapas de desenvolvimento do trabalho, 

conforme prevê GIL (2002) ao comparar o planejamento da pesquisa no âmbito dos dois 

métodos:  
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O planejamento do estudo de caso também é bastante flexível. Todavia, 

possibilita distinguir a ordenação cronológica das fases. Já na pesquisa-

ação, ocorre um constante vai-e-vem entre as fases, que é determinado 

pela dinâmica do grupo de pesquisadores em seu relacionamento com 

a situação pesquisada. (GIL, 2002, p.143) 

 

4.2 Etapas e corpus da pesquisa  

 

Embora a flexibilidade na execução constitua uma das principais características da 

pesquisa-ação, buscou-se definir, no planejamento deste Trabalho Aplicado, as etapas 

essenciais a percorrer durante o período de desenvolvimento – de junho de 2017 a junho de 

2018. Para tanto, utilizou-se como referência os conjuntos de ações sugeridos por THIOLLENT 

(1987), BOSCO PINTO (1989) E GIL (2002), adaptando-os ao contexto da organização 

estudada. Assim, optou-se pelas etapas descritas a seguir, as quais foram desenvolvidas sem 

ordenação cronológica pré-definida. 

 

4.2.1 Exploração 

Conforme propõe THIOLLENT (1987),  a fase exploratória da pesquisa-ação tem como 

foco determinar o campo de investigação, identificar os envolvidos e suas expectativas e 

realizar um primeiro diagnóstico da situação. Assim, a pesquisa-ação privilegia, nessa etapa, o 

contato direto com o campo onde está sendo desenvolvida. Neste Trabalho Aplicado, a 

exploração se estendeu ao longo de todo o período de investigação e incluiu: 

    

(i) Pesquisa documental:  de extrema importância para a compreensão da 

história da organização até o momento de constituição da spin-off, seu 

contexto político-institucional e suas diretrizes e práticas de gestão. Assim, 

foram analisados documentos internos e materiais de divulgação externa 

publicados pela L+, entre os quais destacam-se:  

§ Atas de reuniões do Departamento da Universidade ao qual a L+ 

pertence, que tratavam de temas de interesse da organização; 

§ Registros relacionados à acreditação da L+ no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA); 

§ Manual do Colaborador; 
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§ Procedimentos Operacionais de Gestão (PO GER) vinculados ao 

Sistema de Gestão da Qualidade; 

§ Manual da Qualidade; 

§ Contratos firmados com clientes e fornecedores; 

§ Relatórios de consultorias contratadas entre 2012 e 2017 para melhoria 

do sistema de gestão; 

§ Relatório de consulta aos stakeholders para aferição de imagem 

institucional; 

§ Planejamentos estratégicos de anos anteriores – 2014 a 2018; 

§ Indicadores de desempenho (econômicos e operacionais) de 2014 a 2017; 

§ Conteúdo do website institucional – histórico, serviços oferecidos, 

estrutura organizacional;  

§ Materiais de divulgação distribuídos aos públicos de relacionamento – 

fôlderes, revistas e releases;  

§ Artigos publicados pelo fundador e líderes em canais de comunicação 

externos; e 

§ Entrevistas concedidas pelo fundador a veículos de mídia setoriais.  

  

(ii)  Entrevistas semiestruturadas: entre junho de 2017 e junho de 2018 foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com agentes que dirigem ou 

influenciam a tomada de decisão na instituição. Além do presidente do 

Conselho de Administração, fundador e autoridade máxima na hierarquia da 

L+, foram entrevistados os gestores/líderes das principais unidades 

operacionais (Diagnóstico, Formação e Administrativo-Financeira). As 

entrevistas partiram de um questionário pré-definido (vide Apêndice A), 

mas não se prenderam ao conteúdo do documento, de modo que o roteiro 

foi adaptado, a partir do perfil do respondente e da natureza das informações 

compartilhadas no decorrer da conversa.    

 

(iii)  Observação empírica: por meio da imersão em eventos e ambientes que 

reuniam diferentes stakeholders da organização – colaboradores, 

fornecedores, clientes e corpo docente da Universidade – foram observadas, 

de forma empírica, as manifestações da cultura organizacional já existente, 

bem como a percepção dos diferentes públicos em relação à L+. Essas 
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observações foram registradas pela autora e contribuíram para compreender 

de que forma os aspectos de sustentabilidade eram referenciados – ou não – 

nesses ambientes.  

 

4.2.2 Formulação do problema  

 

Com as informações levantadas na primeira fase da etapa exploratória, identificou-se a 

dificuldade em gerar uma matriz de materialidade relacionada à sustentabilidade da organização 

nascente, em virtude de suas especificidades, abordadas no Capítulo 3. Tendo se originado na 

área de Contabilidade, com a finalidade de gerar relatórios financeiros mais assertivos, a ideia 

de materialidade considera a relevância das informações que serão transmitidas aos públicos de 

interesse de uma determinada organização – a partir da influência de tais informações para a 

tomada de decisão de seus usuários. (BRAECKEL; BONTEMPS, 2005; ECCLES, 2012). 

Como prática relacionada à sustentabilidade, a elaboração de uma matriz de materialidade 

constitui uma recomendação de metodologias de reporte aos stakeholders, especialmente a 

proposta pela GRI. Conforme a GRI (2016), o princípio da materialidade envolve a 

identificação de tópicos com base em duas dimensões: (i)  importância do impacto econômico, 

social ou ambiental gerado pela empresa e ii) influência do tema na avaliação dos stakeholders 

(GRI, 2016).  Outro guia internacional de reporte, o Integrated Reporting (IR), sugere, por sua 

vez, que temas materiais são aqueles que podem afetar a capacidade da organização de gerar 

valor ao longo do tempo (IIRC, 2013). 

 

Conforme exposto no capítulo anterior, a situação vivenciada pela spin-off, no momento 

de transição, inviabilizava a aplicação de tais metodologias para definir materialidade. Tal 

condição determinou o problema de pesquisa deste Trabalho Aplicado: quais aspectos relativos 

à sustentabilidade são fundamentais à estratégia de uma spin-off acadêmica, no momento de 

sua constituição, para alavancar sua competitividade no longo prazo? A natureza do problema 

e os objetivos que dele decorreram reforçaram o caráter exploratório desta pesquisa-ação, 

focada em esclarecer conceitos e métodos para a elaboração de novas abordagens, sem o 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve. Segundo VERGARA (1997), embora 

possa surgir ao longo do desenvolvimento, a formulação de hipóteses não é obrigatória em 

estudos dessa natureza. Quando existem, com frequência as hipóteses da pesquisa-ação são de 

natureza qualitativa e, na maioria dos casos, “não envolvem nexos causais entre as variáveis.” 

(GIL, 2002, p. 144)  
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4.2.3 Engajamento dos envolvidos  

 

Parte fundamental da pesquisa-ação, a interação entre o pesquisador e os demais 

envolvidos para a construção coletiva da solução tem na técnica do “Seminário”, proposta por 

THIOLLENT (1987) uma de suas principais ferramentas. Idealizado para contextos que 

envolvem públicos diversos (tais como comunidades afetadas pelo problema), o Seminário 

consiste em um evento que reúne os envolvidos na pesquisa-ação, tendo como principais 

intenções: 

 

(i) compartilhar informações levantadas pelos pesquisadores; 

(ii) elaborar interpretações;  

(iii)buscar soluções e definir planos de ação;  

(iv)  acompanhar e avaliar as ações; e  

(v) divulgar resultados. 

 

Considerando as características deste Trabalho Aplicado e as especificidades da 

organização nascente, optou-se por substituir seminários específicos sobre o tema por sua 

inserção nas oportunidades de interação cotidiana com as lideranças da L+. Assim, o tema foi 

discutido em reuniões de rotina com o presidente, bem como em reuniões estratégicas 

realizadas mensalmente, no primeiro semestre de 2018, com todas as lideranças. Em 

complemento, um workshop foi realizado em junho de 2018 para validação do Plano de Ação 

(apresentado no Capítulo 5), com a presença do presidente do Conselho e demais gestores. 

  

4.2.4 Coleta e interpretação de dados  

 

As entrevistas, aplicadas coletiva ou individualmente, constituíram o principal 

procedimento para coleta de dados nesta pesquisa-ação. Adicionalmente, informações obtidas 

a partir da pesquisa documental e da observação empírica contribuíram para compor o corpus 

a ser interpretado. A interpretação, por sua vez, tomou como base, além da pesquisa 

bibliográfica acerca do tema (apresentada no Capítulo 2), documentos de referência quanto a 

boas práticas empresarias em sustentabilidade, tais como as Diretrizes da Global Reporting 

Initiative (GRI), as recomendações do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B, os 

princípios do Pacto Global, a NBR ISO 26000 e os Indicadores Ethos para Negócios 
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Sustentáveis.  

 

4.2.5 Plano de ação  

 

Todas as etapas relatadas anteriormente constituíram as bases da proposta de 

intervenção gerada, amparando a análise do contexto de sustentabilidade da organização. Foram 

fundamentais, assim, ao desenvolvimento da etapa final da intervenção proposta neste Trabalho 

Aplicado, dividida em duas frentes:  

 

(i) Identificação de aspectos fundamentais de sustentabilidade a serem 

inseridos na estratégia: tinha por objetivo propor a definição de temas e 

tópicos econômicos, sociais e ambientais a serem observados pela 

organização nascente, considerando sua relevância para a gestão de riscos e 

oportunidades – com foco na geração de valor no longo prazo. Para tanto, 

tinha como pré-requisito a determinação dos referenciais de sustentabilidade 

– em sua maior parte empíricos – a serem observados nesse processo.  

 

(ii) Plano de Ação a ser inserido no Planejamento Estratégico 2019-2021 da 

L+: proposta efetiva de integração dos aspectos identificados como 

fundamentais no processo de planejamento estratégico da L+, prevendo 

ações a serem realizadas e indicadores a serem monitorados de forma 

sistemática, a fim de avaliar o desempenho da organização. 

 
A execução dessas duas etapas deu origem à intervenção relatada no próximo 

Capítulo.  
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5 A INTERVENÇÃO   
  

 O desenvolvimento deste Trabalho Aplicado resultou em uma proposta de intervenção 

organizacional, com o objetivo de inserir aspectos de sustentabilidade na estratégia competitiva 

da L+, organização nascente do setor de agronegócios. Este Capítulo é dedicado a apresentar 

essa proposta, a qual, já validada pela Alta Gestão da organização, será incorporada a seu 

processo de planejamento estratégico – cuja consolidação está prevista para o segundo semestre 

de 2018. A conduta adotada tanto na etapa de investigação quanto na de proposição considera 

as especificidades da organização nascente, em especial sua condição de spin-off acadêmica.  

 

Em operação há mais de duas décadas, a organização “nasce” com cerca de 50 funcionários, 

muitos trabalhando nela desde seus primeiros anos de funcionamento. Da mesma forma, a nova 

empresa é dirigida pelo fundador da iniciativa acadêmica, um professor universitário que, 

transformado em gestor, conduziu o empreendimento ao êxito – a ponto de alcançar a 

autonomia. Assim, diferentemente de uma empresa nascente tradicional, a qual representa, de 

fato, um novo empreendimento, essa spin-off acadêmica figura como a continuidade de uma 

história de empreendedorismo, transposta para um novo cenário. Compreender essa 

particularidade foi fundamental para definir os caminhos a serem propostos na intervenção, de 

modo a não negligenciar o contexto da organização.  

 

5.1 A percepção de sustentabilidade 

 

A primeira etapa da proposta de intervenção teve como base um diagnóstico realizado por 

meio de entrevistas com dirigentes, pesquisa documental e avaliação empírica. O objetivo das 

entrevistas era observar o entendimento dos gestores da L+ quanto à relevância da 

sustentabilidade para a estratégia competitiva da organização nascente. Em complemento, a 

análise documental permitiu avaliar em que medida aspectos sociais, econômicos e ambientais 

se faziam presentes no empreendimento que deu origem à spin-off, de modo a esclarecer se a 

sustentabilidade já integrava, mesmo que parcialmente, a cultura organizacional.   

 

As entrevistas com o fundador e principais lideranças revelaram que, apesar de algumas 

práticas de gestão adotadas no ambiente universitário e também planejadas para a empresa 



` 

 46 

nascente se mostrarem alinhadas ao conceito de desenvolvimento sustentável, a 

sustentabilidade empresarial, em seu contexto mais amplo, ainda não era identificada como um 

diferencial competitivo relevante. Cabe destacar que, como estratégia de pesquisa, optou-se por 

não citar nas perguntas da entrevista as palavras “sustentabilidade” ou “desenvolvimento 

sustentável”, a fim de não induzir as respostas e, assim, conseguir captar, de forma mais efetiva, 

o grau de conexão dos gestores com o tema. Para tanto, as questões versavam sobre estratégia 

organizacional, diferenciais competitivos, impactos, riscos, propósito, desafios, visão de futuro 

e geração de valor – entendidos como temas que permitiram conectar aspectos de 

sustentabilidade (vide Apêndice 1).  

 

Observou-se uma percepção parcial dos gestores em relação ao impacto social das 

atividades desenvolvidas pela L+, especialmente no que se refere ao potencial de influência 

sobre os clientes, que se propagaria ao segmento de atuação, a agropecuária. A declaração 

apresentada abaixo, concedida na entrevista à pesquisadora, reforça essa ideia. 

 

 
“(...) o que fazemos tem valor para a sociedade. Com as atividades do laboratório, 
contribuímos para a segurança alimentar de milhões de consumidores de produtos 
lácteos. No setor, essa atividade ajuda a garantir a conformidade legal e sanitária – e 
portanto a sustentabilidade – de indústrias e fazendas. É um impacto grande, que 
complementamos com as atividades de formação em gestão voltadas a produtores, 
técnicos e outros profissionais do agronegócio, pois acreditamos que são as pessoas as 
protagonistas das melhorias que queremos para o setor e para o país.” (G118) 
 

  
O conteúdo das entrevistas serviu como base para cinco constatações preliminares  acerca 

da percepção já existente na organização em relação à sustentabilidade. Essas constatações 

foram confirmadas pela interpretação dos documentos avaliados na pesquisa documental e 

também pelos registros da autora sobre as manifestações da cultura organizacional.  O Quadro 

1, a seguir, sistematiza essas constatações e indica seus fundamentos, com base nas declarações 

captadas nas entrevistas, nas informações presentes nos documentos avaliados e nas 

manifestações de cultura registradas.  

 

 

 

                                                
18 A fim de ordenar a identificação anônima dos citados, os mesmos são referenciados da seguinte forma:  
“G” refere-se a Gestor e “C” a Colaborador, atribuindo-se identificação numérica a pessoas diferentes (G1, G2, 
G3; C1, C2, C3). 



 

Quadro 1 – Percepção de sustentabilidade na organização 

  

Constatação 

 

Fontes 

Declarações nas entrevistas Trechos de documentos   Manifestações da cultura   

 

 

 

1. Há forte conexão 

com temas 

relacionados à ética e 

à integridade. 

 

“Nossa busca é por fazer sempre 
tudo certo, com total legalidade, 
conformidade e transparência. É isso 
que legitima o nosso trabalho.” (G1)
  

 
“Estamos sempre atentos a não 
infringir nenhuma regra e poder 
prestar contas de todas as nossas 
atividades sem nenhum receio. Isso 
tem que seguir como premissa 
mesmo após a saída da 
universidade”. (G2) 
 
“Precisamos manter nossa 
idoneidade e imparcialidade, acima 
de qualquer outro interesse, pois isso 
é reconhecido pelos nossos 
stakeholders.” (G3) 
 
 

 

“Nós somos confiáveis, honestos e transparentes.” 
(Nossos Princípios Comportamentais, 2018). 
 
“Ética é inegociável.”  
 
“[...] desvios de conduta devem ser imediatamente 
informados aos responsáveis, para que as providências 
necessárias sejam tomadas de forma célere.” 
 
“O conflito de interesse surge quando comportamentos 
dos colaboradores ou de terceiros entram em oposição 
aos interesses da L+, gerando um possível 
favorecimento particular, ameaçando a imparcialidade 
da organização e, consequentemente, causando 
prejuízo para a empresa.” 
 
“Todos os fornecedores devem ser passar por seleção 
baseada em critérios técnicos, econômicos e de 
idoneidade, demonstrando assim o não favorecimento 
ou discriminação a empresas que participam de 
processos seletivos. Além disso, a L+ recomenda que 
seus fornecedores mantenham negócios éticos e livres 
de corrupção ou infração a qualquer dispositivo legal.” 
 
(Manual do Colaborador, 2017) 
 

“Sempre falamos que o que fazemos aqui tem que poder ser 
publicado no jornal. Se não pudermos contar para os outros, 
tem alguma coisa errada” .  
(C1, em reunião interna.) 
 
“Se tem uma coisa que podemos afirmar com orgulho é que a 
gente não privilegia ninguém. Atendemos todo mundo igual, 
independente do tamanho ou do poder”.  
(C2, em reunião interna). 
 
“Clientes que não se alinham ao nosso propósito e aos nossos 
princípios terão a opção de se alinhar. Porém, se suas práticas 
forem incompatíveis, especialmente com nossos princípios 
éticos, a relação será rompida”.  
(C3, em reunião interna) 
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Quadro 1 – Percepção de sustentabilidade na organização  - Continuação 

Constatação Fontes 
Declarações nas entrevistas Trechos de documentos   Manifestações da cultura   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Há grande 
preocupação em 
criar condições para 
o engajamento dos 
colaboradores e sua 
participação na 
tomada de decisão. 

 
“O meu papel aqui é criar 
condições para o empoderamento 
das pessoas. O que queremos é que 
cada um entenda a importância do 
próprio trabalho no cumprimento 
do nosso propósito.” 
(G1)  
 
“Esse sentimento de dono que 
conseguimos cativar nas pessoas é 
uma marca importante da nossa 
cultura.” 
(G2) 
 
“O caminho é capacitar as pessoas 
para que elas assumam 
responsabilidades com segurança e 
autonomia.” 
(G3) 
 
“Quanto mais as pessoas 
participarem das decisões e 
entenderem que, de fato, fazem a 
diferença, mais forte fica o 
negócio” (G4) 

 
“Nós respeitamos as pessoas.” 
“Nós encorajamos o desenvolvimento individual.” 
“Nós somos um time.” 
(Nossos Princípios Comportamentais, 2018). 
 
 
“Estamos juntos.” 
(Nossos Princípios Gerenciais, 2018). 
 
 
“Gente é tudo para a gente.” 
“Pensamos e agimos como donos.” 
(Campanha “Nosso Jeito de Ser”)  
  

  
“A gente sente isso muito forte nas pessoas, o sentimento de 
dono. Elas estão entendendo que esse negócio é delas e não do 
X ou do Y .” (C1, em reunião interna) 
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Quadro 1 – Percepção de sustentabilidade na organização  - Continuação 

Constatação Fontes 
Declarações nas entrevistas Trechos de documentos   Manifestações da cultura   

3. Os impactos e 
aspectos ambientais 
da operação são 
ignorados, mas a 
preocupação 
ambiental está na 
pauta de alguns 
líderes. 
 

“A gente se preocupa com os resíduos das amostras. 
Faz questão de contratar empresas certificadas para a 
destinação correta.” (G2) 
 
“Nunca tivemos esse olhar mais consciente para a 
questão ambiental. Nem nas mínimas coisas – veja a 
quantidade de papel e copos descartáveis que 
usamos. Sem falar na operação de logística. Mas 
nada disso foi tratado, ainda.” 
(G4)  
 

“Nós respeitamos o meio ambiente.” 
(Nossos Princípios Comportamentais, 
2018) 
 
 

“É importante que isso seja um princípio, um valor, para que 
possamos tratar do tema com a seriedade que ele merece”. 
 (C3, em reunião  interna) 
 
“Se não olharmos para isso logo, vamos estar fora do mundo” 
(C1, em reunião  interna) 
 
“É preciso educar as pessoas – e eu me incluo aí – para essa 
consciência ambiental. Como é que a gente vai cobrar essa 
postura de cliente ou fornecedor, se nós mesmos não temos?” 
(C5, em reunião interna) 
 

4. A gestão de riscos 
e oportunidades não 
inclui aspectos 
socioambientais, 
restringindo-se a 
questões financeiras 
e comerciais – a 
exceção está na 
percepção quanto ao 
risco de perda de 
capital humano e 
intelectual. 

“De imediato, os riscos do negócio estão muito 
relacionados a questões político-institucionais. No 
médio e longo prazos, vejo riscos altos relacionados à 
viabilidade financeira e à gestão de pessoas. Se o 
negócio não tiver bom resultado, podemos perder ou 
deixar de atrair profissionais competentes. 
Precisamos nos preparar”. (G1) 
 
“O risco de mercado é moderado, mas devemos estar 
atentos aos players. Por estarmos dentro da 
universidade nunca tivemos uma política comercial 
clara. Agora isso pode mudar.” (G3) 
 
“O risco financeiro é alto. Não temos conhecimento 
exato de nossos custos, visto que muita coisa se 
mistura hoje com a universidade e as instituições de 
apoio. Com a autonomia, vamos precisar gerar mais 
receita e reduzir custos – como qualquer empresa”. 
(G2) 

“A organização não considera os 
riscos e as oportunidades associadas 
com as atividades do laboratório, a 
fim de: assegurar que o sistema de 
gestão alcance os resultados 
pretendidos; aumentar as 
oportunidades para atingir os 
propósitos e objetivos do laboratório; 
prevenir ou reduzir impactos 
indesejáveis; alcançar melhorias”. 
(Relatório de auditoria independente 
sobre o Sistema de Gestão da 
Qualidade, 2018) 

Sem manifestações observadas.  
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Quadro 1 – Percepção de sustentabilidade na organização  - Continuação 

Constatação Fontes 
Declarações nas entrevistas Trechos de documentos   Manifestações da cultura   

 

5. A visão de longo 

prazo não está 

conectada ao 

contexto global do 

desenvolvimento 

sustentável. 

 

Não foram encontradas declarações, documentos ou manifestações que fizessem referência explícita a temas que estão na agenda global de sustentabilidade, tais 
como redução da pobreza, igualdade de gênero e mudanças do clima, entre outros.  Questões diretamente vinculadas aos desafios da sociedade contemporânea 
expostos na Agenda 2030, por exemplo, não foram citadas nas entrevistas – tanto pelo fundador quanto por seus potenciais sucessores.  Tais constatações foram 
confirmadas na etapa de análise documental. Com exceção do Manual de Conduta destinado a colaboradores, nenhum outro documento interno abordava temas 
relacionados à sustentabilidade – e mesmo no Manual essa abordagem era restrita a práticas trabalhistas e direitos humanos (com foco em não-discriminação). 
Todas as diretrizes, procedimentos operacionais e contratos analisados citavam questões relacionadas à conformidade legal, à qualidade dos serviços e à 
performance operacional.   



  

5.2 Bases intrínsecas, conectadas à agenda global 

  

 A intervenção foco deste Trabalho Aplicado tinha como objetivo propor aspectos 

fundamentais de sustentabilidade a serem inseridos na estratégia competitiva da L+. Para 

tanto, buscou-se desenvolver uma metodologia compatível com o contexto e, 

especialmente, o grau de maturidade em relação ao tema – analisada a partir da percepção 

dos gestores, da análise documental e das manifestações de cultura organizacional. Nesse 

sentido, a aplicação de modelos como a Matriz de Aprendizado Socioambiental (MAS) 

proposta por ZADEK (2004) ou mesmo a replicação de práticas recomendadas por 

instituições de referência na área– como a definição de temas materiais sugeridos pela 

Global Reporting Initiative (GRI), a partir do engajamento de stakeholders – mostraram-

se descoladas da realidade da organização. Isso porque a condição de origem da spin-off 

acadêmica a conduz, no momento da transição, a um dilema de dúbia identidade, em que 

sua cultura organizacional, forma de gestão e rede de relacionamentos ainda se mesclam 

aos da instituição-mãe.  

 

Essa condição foi determinante para as sugestões propostas no item 5.3, partindo do 

pressuposto de que a organização nascente carecerá de um tempo de operação e 

consolidação de uma rede própria de stakeholders para que haja massa crítica, interna e 

externamente, capaz de identificar com mais clareza os impactos econômicos, sociais e 

ambientais gerados pelo negócio e, assim, definir com maior assertividade as prioridades 

estratégicas em relação à sustentabilidade. Enquanto essa condição não corresponde à 

realidade, buscou-se desenvolver um método alternativo para a identificação de aspectos 

fundamentais, o qual considera (i) os temas apontados como relevantes pelos tomadores 

de decisão, (ii) os valores já propagados na cultura organizacional e (iii) a conexão com 

a agenda global de sustentabilidade. A seguir, apresenta-se o trabalho desenvolvido em 

relação a cada um desses itens. 

 

5.2.1 Temas apontados como relevantes pelos tomadores de decisão 

 

Conforme descrito no item 5.1, a percepção dos gestores em relação ao futuro da L+ 

passa por aspectos relacionados à sustentabilidade. Embora essa conexão não seja 

realizada de forma explícita e/ou espontânea, a relação entre determinados temas e a 
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competitividade futura do negócio no longo prazo se mostra bastante clara entre as 

lideranças. Portanto, incluir esses temas entre as prioridades de gestão da spin-off pode 

assegurar que a sustentabilidade seja inserida, de fato, na estratégia organizacional – visto 

que os gestores serão os responsáveis por desenhar e executar tal estratégia. A Tabela 1, 

a seguir, sistematiza os temas citados pelos gestores nas entrevistas, bem como a relação 

indicada por eles entre esses temas e o futuro do negócio.  

 

Tabela 1 -Temas relevantes para os gestores da L+ 

Tema  Declarações que fundamentam relevância 

Ética  “Conduzir o negócio de forma correta e idônea 
 garantirá sua continuidade e legitimidade.”  (G1) 

Desenvolvimento 

dos colaboradores 

“As pessoas são responsáveis por conduzir a L+ 

ao sucesso. Sem elas, não há futuro.” (G1) 

Satisfação  

dos  clientes  

“São os clientes que garantem a receita e a 

viabilidade econômico-financeira do negócio.” 

(G3) 

Eliminação de 

desperdício  

“A filosofia lean precisa ser incorporada por todas 

as pessoas, em todos os lugares, todos os dias”. 

(G4)  

Sobrevivência  

do negócio 

“É preciso gerar receita e manter custos 

controlados, a fim de assegurar a continuidade do 

negócio.” (G2) 

 

5.2.2 Valores já propagados na cultura organizacional 

 

Apesar de estar integrada à Universidade, a L+ adota valores próprios há décadas 

– ainda que alguns sejam similares aos da instituição-mãe. Conforme entrevistas e 

documentos internos analisados, tais valores foram amplamente discutidos com as 

equipes em 2016, por meio de uma campanha chamada “Nosso Jeito de Ser” e consolidam 

práticas comportamentais presentes na organização. São eles: integridade, trabalho em 

equipe, excelência, comprometimento, responsabilidade, respeito. Em maio de 2018, 

como parte do projeto de transição organizacional, esses valores foram revisados por 

meio de um trabalho realizado por Conselho e Diretoria junto a gerentes, coordenadores 

e supervisores das áreas. A partir da definição do propósito da organização, fixado em 
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“Estar junto de quem quer melhorar a qualidade do leite”, foram determinados por esse 

grupo os princípios comportamentais, em substituição aos valores, e os princípios 

gerenciais a serem adotados por todos. A Tabela 2 apresenta esses princípios. 

 

Tabela 2 – Princípios comportamentais e gerenciais da L+ 

Princípios comportamentais:  
 
- Nós respeitamos as pessoas. 
- Nós garantimos um ambiente seguro. 
- Nós encorajamos o desenvolvimento 
individual. 
- Nós somos um time. 
- Nós compartilhamos conhecimento. 
- Nós somos confiáveis, honestos e 
transparentes. 
- Nós cumprimos nossos 
compromissos. 
- Nós preservamos o meio ambiente.  
 

Princípios gerenciais: 
 
- Estamos juntos. 
- Excedemos as expectativas dos 
nossos clientes. 
- Temos constância de propósito. 
- Pensamos sistemicamente. 
- Criamos fluxo no trabalho. 
- Garantimos a qualidade desde o 
início. 
- Desafiamos a sabedoria 
convencional. 
- Procuramos a perfeição. 
- Entendemos o negócio e 
simplificamos. 
- Identificamos e resolvemos 
problemas rapidamente, com método.  

 

Conforme o planejamento da L+, os princípios comportamentais e gerenciais 

serão  objeto de um trabalho intenso de capacitação junto às equipes no segundo semestre 

de 2018, como ação preparatória para a mudança. Apesar desse processo ainda não ter 

sido divulgado, a análise empírica leva a inferir que, por estarem conectados aos valores 

disseminados anteriormente, esses princípios já são manifestados no cotidiano da L+ e 

tendem a ser herdados pela spin-off em seu novo contexto. 

 

5.2.3 A conexão com a agenda global de sustentabilidade 

A fim de evitar que a noção de sustentabilidade da L+, em seus primeiros anos de 

operação autônoma, se restringisse à visão interna (manifestada pela percepção dos 

gestores e pela cultura existente), se decidiu, nesta proposta de intervenção, agregar à 

análise dos aspectos fundamentais temas constantes na agenda global de sustentabilidade, 

ou seja, os desafios da sociedade contemporânea em âmbito mundial. Assim, entre as 

diversas iniciativas consideradas, optou-se por utilizar como referência o Pacto Global, 

proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU) para “mobilizar a comunidade 

empresarial internacional para a adoção, em sua em suas práticas de negócios, de valores 
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fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de 

trabalho, meio ambiente e combate à corrupção”. Ao definir sua atuação, a organização 

afirma que:  

O Pacto Global não é um instrumento regulatório, um código de 

conduta obrigatório ou um fórum para policiar as políticas e 

práticas gerenciais. É uma iniciativa voluntária que procura 

fornecer diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e 

da cidadania, por meio de lideranças corporativas 

comprometidas e inovadoras. (Pacto Global, ONU, 2018) 

 

Além do caráter empresarial da iniciativa, um dos fatores determinantes para a 

escolha do Pacto Global como referência para a proposta de intervenção foi a natureza 

enxuta de suas diretrizes – o que facilita o entendimento e a aplicação em organizações 

imaturas em relação à sustentabilidade, caso da spin-off. Ao longo da investigação, outras 

três iniciativas foram analisadas como alternativas a serem adotadas como referenciais: a 

ISO 26000 – Diretrizes de Responsabilidade Social; os Indicadores Ethos para Negócios 

Sustentáveis; e as diretrizes da GRI (em sua versão Standards). A seguir, apresenta-se 

brevemente cada uma delas, a fim de justificar, a partir da comparação, a escolha do Pacto 

Global.  

 

Lançada em 2010, a ISO 26000 é uma norma de diretrizes, sem o propósito de 

certificação, que sugere práticas de responsabilidade social aplicáveis a organizações de 

diferentes tipos e portes. Para tanto, define sete princípios a serem observados: 

accountability; transparência; comportamento ético; respeito aos interesses dos 

stakeholders; respeito ao Estado de Direito; respeito às normas internacionais de 

comportamento; e direitos humanos. Os princípios se refletem em sete temas centrais, 

dos quais, segundo a norma, as organizações devem tratar – mesmo que não se dediquem 

a todas as questões previstas em cada um. A orientação é para que cada organização 

analise, junto a seus stakeholders, a relevância dessas questões no sentido de priorizar 

ações estratégicas. A Tabela 3 apresenta os sete temas e algumas das questões abrangidas 

por eles. 
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Tabela 3 – Temas centrais da NBR ISO 26000 
Temas  Assuntos relacionados  

Governança 
organizacional 

Trata de processos e estruturas de tomada de decisão, delegação de poder e 
controle. 

Direitos humanos Inclui due dilligence, situações de risco para direitos humanos; como evitar 
cumplicidade; resolução de queixas; discriminação e grupos 
vulneráveis;  direito civis e  políticos, direitos econômicos, sociais e 
culturais; princípios e direitos fundamentais do trabalho. 

Práticas 
trabalhistas 
 

Refere-se a trabalho direto, terceirizado e autônomo. Inclui emprego e 
relações do trabalho; condições de trabalho e proteção social; diálogo social; 
saúde e segurança no trabalho; desenvolvimento humano e treinamento. 
 

Meio ambiente Inclui prevenção da poluição; uso sustentável de recursos; mitigação e 
adaptação às mudanças do clima; proteção do meio ambiente e da 
biodiversidade e restauração de habitats naturais. 
 

Práticas leais de 
operação 

Compreende práticas anticorrupção; envolvimento político responsável; 
concorrência leal; promoção da responsabilidade social na cadeia de valor e 
respeito aos direitos de propriedade. 

Questões dos 
consumidores 
  
 

Inclui marketing leal, informações não tendenciosas e práticas contratuais 
justas; proteção à saúde e a segurança do consumidor; consumo sustentável; 
atendimento e suporte ao consumidor e solução de reclamações e 
controvérsias;  proteção e privacidade dos dados do consumidor; acesso a 
serviços essenciais e educação e conscientização. 
 

Envolvimento e  
desenvolvimento da 
comunidade 
 

Refere-se ao envolvimento da comunidade; educação e cultura; geração de 
emprego e capacitação;  desenvolvimento tecnológico e acesso a 
tecnologias; geração de riqueza e renda; saúde e  investimento social. 

        Fonte: ABNT – ISO 26000, 2010 e INMETRO. 
 

Inspirados na ISO 26000, os Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis 

propõem apoiar a incorporação da sustentabilidade em estratégias de negócio. Em 

formato de questionário, o guia é organizado em quatro grandes dimensões – (i) Visão e 

Estratégia; (ii) Governança e Gestão; (iii) Dimensão Social; e (iv) Dimensão Ambiental. 

(Instituto Ethos, 2017). A partir das respostas a questões relacionadas a essas dimensões, 

que juntas somam 47 indicadores, a ferramenta permite diagnosticar o estágio 

organizacional em relação à responsabilidade social corporativa, orientando sua 

evolução. A análise do teor das perguntas e recomendações dos Indicadores Ethos, assim 

como das exigências da ISO 26000, levaram à constatação de que a L+ ainda não se 

enquadrava no que essas iniciativas denominam “agenda mínima” de sustentabilidade 

e/ou responsabilidade social corporativa.  
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A percepção foi similar em relação às diretrizes da Global Reporting Initiative 

(GRI), rede internacional dedicada a orientar reportes de sustentabilidade de organizações 

públicas e privadas de todo mundo. Em sua versão mais recente, denominada Standards, 

as diretrizes listam cerca de 200 indicadores, a maior parte deles voltada à gestão 

socioambiental. A metodologia proposta pela GRI prevê a definição da chamada 

materialidade, ou seja, dos temas ambientais, sociais e econômicos sobre os quais a 

empresa têm impacto significativo ou que influenciam a tomada de decisão de seus 

stakeholders. Esse processo tem como premissa o engajamento de stakeholders, os quais 

devem estar devidamente preparados para realizar uma análise crítica da atuação da 

organização. (GRI, 2016). Considerando essas particularidades, o nível de maturidade da 

L+ em relação ao tema e sua restrita rede de stakeholders não permitiria a aplicação das 

diretrizes GRI na íntegra. Ainda assim, avaliou-se, junto à Alta Gestão, que alguns de 

seus indicadores poderiam ser incorporados para acompanhamento desde o início da spin-

off.  

 

Avaliadas as três ferramentas, consolidou-se a escolha do Pacto Global para 

balizar a inserção de aspectos fundamentais de sustentabilidade na estratégia competitiva 

da L+. Pesaram na escolha a simplicidade de suas diretrizes, facilmente compreendidas 

por gestores e equipes como direcionadores das ações empresariais. Tais diretrizes se 

resumem a 10 princípios, distribuídos entre quatro grandes temas, conforme descreve a 

Tabela 4, a seguir.  

 

Tabela 4 – Princípios do Pacto Global 

Temas Princípios 
 
Direitos 
Humanos 

1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos 
humanos reconhecidos internacionalmente. 
2. Assegurar-se de sua não participação em violações destes 
direitos. 

 
 
Trabalho 

3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. 
4. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou 
compulsório. 
5. A abolição efetiva do trabalho infantil. 
6. Eliminar a discriminação no emprego. 
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Tabela 4 – Princípios do Pacto Global - Continuação 

Temas Princípios 

 
Meio 
Ambiente  

7. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos 
desafios ambientais. 
8. Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade 
ambiental.  
9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias 
ambientalmente amigáveis. 

 
Anticorrupção 

10. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas 
formas, inclusive extorsão e propina. 
 

 

 

5.3 Aspectos de sustentabilidade fundamentais à estratégia da organização 

 

Ao observar o conteúdo dos princípios do Pacto Global, é possível concluir que 

as diretrizes dessa iniciativa se alinham, em sua maioria, tanto aos aspectos considerados 

relevantes pelos gestores da L+ quanto aos valores organizacionais já presentes. A análise 

dessa intersecção de interesses deu origem à “Matriz Zero”, nomenclatura19 adotada neste 

Trabalho Aplicado para a consolidação de aspectos de sustentabilidade considerados 

fundamentais à estratégia competitiva da organização nascente. Essa Matriz é composta, 

assim, por seis aspectos fundamentais, a partir do agrupamento de temas de natureza 

similar. Embora, em si, tenham caráter abrangente – permitindo que diversos tópicos 

sejam incorporados à estratégia a partir de um mesmo item – a limitação da Matriz Zero 

a um número reduzido de aspectos (apenas seis) tem por objetivo, principalmente, 

facilitar o entendimento das lideranças – bem como dos demais envolvidos no 

planejamento e na execução da estratégia –- quanto ao significado dos aspectos 

fundamentais, de modo a não exigir um entendimento profundo de temas complexos para 

identificar sua relevância.  

 

Nesse sentido, optou-se, por exemplo, por adotar “Respeito às pessoas” como um 

aspecto, a fim de tratar de compromissos com princípios e direitos fundamentais nas 

relações de trabalho – o que inclui questões relativas a direitos humanos, práticas 

                                                
19 A referência ao numeral “zero” na nomenclatura da Matriz tem como objetivo marcar o ponto de partida 
da organização rumo à sustentabilidade, inspirada no “marco zero” que define o local de fundação das 
cidades.  
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trabalhistas e saúde e segurança. Além disso, apesar de inicialmente focar no 

relacionamento com colaboradores, entende-se que, uma vez compreendido o contexto 

mais amplo da sustentabilidade, o aspecto “Respeito às pessoas” pode ser estendido a 

outros grupos de stakeholders, tais como fornecedores, clientes e comunidades. O mesmo 

racional foi aplicado ao aspecto “Ética e Integridade”, que abre a Matriz Zero.  

 

Dessa forma, a fixação de aspectos fundamentais em número limitado, mas de 

natureza abrangente, busca viabilizar sua efetiva inserção na estratégia da spin-off, tendo 

como benefício adicional uma comunicação mais fluída sobre cada um dos temas 

abordados. Cabe destacar que no processo de agrupamento e identificação, aspectos 

relacionados à dimensão social foram facilmente elencados, enquanto os relativos a 

questões ambientais e econômicas exigiram maior reflexão e tratamento. Isso porque, 

conforme citado no item 5.1, aspectos e impactos ambientais da operação da spin-off eram 

desconhecidos por gestores e também não se refletiam na cultura interna, manifestada 

pelos valores – cabe observar que a inclusão do princípio comportamental “Nós 

respeitamos o meio ambiente” só ocorreu em maio de 2018, quando esta pesquisa-ação 

já estava em franco desenvolvimento.   

 

O caminho escolhido, então, foi a definição de aspectos que, alinhados à percepção 

de relevância dos líderes e aos valores já praticados, contribuíssem para o despertar da 

organização quanto à urgência de incluir a gestão ambiental no cotidiano. Com esse 

intuito, foram propostos dois aspectos fundamentais nessa dimensão. O primeiro, “Uso 

racional de recursos naturais” –  ancorado na eliminação de desperdícios perseguida pelos 

gestores (aplicação da filosofia lean) e na cultura de comprometimento com os resultados 

– deve direcionar, inicialmente, ações de monitoramento do consumo20 e, na sequência, 

de redução do uso. O segundo aspecto fundamental “Educação ambiental” reflete o 

entendimento de que o primeiro passo para que o tema se consolide de forma orgânica na 

empresa nascente é um trabalho intenso de conscientização – a ser iniciado junto aos 

próprios gestores e estendido aos colaboradores.  

 

                                                
20 Cabe destacar que os dados atuais de consumo de água e energia, por exemplo, são desconhecidos 
atualmente, pois não há medição própria/ individual da operação da spin-off na Universidade – o que 
será corrigido na mudança para o novo espaço.  
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Na dimensão econômica, o desafio se deu, em parte, pelo fato de a spin-off ter 

assumido a natureza jurídica de uma associação sem fins lucrativos, de modo que não há 

um compromisso de retorno para acionistas/investidores, mas sim de geração de 

resultados que assegurem o investimento na evolução da própria instituição e sua 

viabilidade econômico-financeira. Nesse contexto, se propôs vincular à dimensão 

econômica o relacionamento com clientes – já consolidados, na percepção interna, como 

as principais fontes geradoras de receita –, de modo que o engajamento desse grupo de 

stakeholders assuma papel determinante na definição da estratégia. Por fim, fechando a 

Matriz, definiu-se como aspecto fundamental a “Viabilidade econômico-financeira” do 

negócio, pré-requisito para a sustentabilidade – e a realização de ações que abranjam 

todos os demais aspectos elencados.  

 

A Tabela 5, a seguir,  apresenta a “Matriz Zero” da L+, distribuindo os aspectos entre 

as dimensões econômica, social e ambiental e os relacionando às três fontes de origem 

dos temas: relevância para os gestores; presença entre os valores organizacionais e relação 

com os Princípios do Pacto Global.  

 

Tabela 5 – Aspectos fundamentais de sustentabilidade da L+ – “Matriz Zero”   
Dimensão Aspecto 

fundamental 
Relevante  

para gestores 
Presente 

nos princípios 
comportamentais  

Princípios do 
PG*relacionados 

SOCIAL Ética e 
integridade 

Ética Nós somos éticos, 
honestos transparentes. 

1; 2; 10. 

Respeito às 
pessoas  

Desenvolvimento 
do colaborador 

Nós respeitamos as 
pessoas. 
Nós somos um time. 
Nós garantimos um 
ambiente seguro. 
Nós incentivamos o 
desenvolvimento 
profissional e pessoal. 

1; 2; 3; 4; 5 e 6. 

AMBIENTAL Uso racional de 
recursos naturais  

Eliminação de 
desperdícios 

Nós respeitamos o meio 
ambiente. 

7; 9.  

Educação 
ambiental 

Desenvolvimento 
do colaborador 

Nós respeitamos o meio 
ambiente. 
Nós garantimos um 
ambiente seguro. 
Nós incentivamos o 
desenvolvimento 
profissional e pessoal. 

8. 

ECONÔMICA Engajamento do 
cliente 

Satisfação do 
cliente  

Nós respeitamos as 
pessoas. 
Nós cumprimos nossos 
compromissos. 

--- 
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Viabilidade 
econômico-
financeira  

Sobrevivência do 
negócio.  

Nós cumprimos nossos 
compromissos. 
 

--- 

*PG = Pacto Global 

   

 

5.4 Ações e indicadores  

 

 Conforme manifestado pelos gestores nas entrevistas realizadas ao longo desta 

pesquisa, a transição para o Parque Tecnológico, ao final de 2018, marcará o 

encerramento de um ciclo de planejamento estratégico na L+ (executado no período 

2016-2018), o qual tem como principal objetivo conduzir o negócio para fora do ambiente 

universitário. Uma vez que esse objetivo seja alcançado, se dará início a um novo ciclo, 

a ser planejado no terceiro trimestre de 2018 e executado entre 2019 e 2021. A proposta 

deste Trabalho Aplicado é que nesse novo ciclo os aspectos fundamentais de 

sustentabilidade, apresentados no item 5.3, passem a integrar a estratégia.  

 

Diante desse contexto, a parte final da intervenção proposta constitui um Plano de 

Ação a ser executado no próximo triênio, a partir da Matriz Zero, bem como, quando 

aplicável, de indicadores a serem monitorados para avaliar o desempenho da organização 

em relação a aspectos econômicos, sociais e ambientais. Assim, as ações propostas têm 

como base as práticas recomendadas pelos guidelines estudados ao longo da pesquisa, 

tais como NBR ISO 26000, Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e questionários 

do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Os indicadores sugeridos, por sua vez, 

foram extraídos das diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI).  

 

Em um workshop realizado em junho de 2018 junto ao presidente do Conselho de 

Administração e a gestores das Unidades da L+ – que acompanharam o desenvolvimento 

desta pesquisa desde o princípio – aspectos fundamentais quanto Plano de Ação foram 

validados. Assim, o objetivo da intervenção foi alcançado, assegurando que os aspectos 

fundamentais de sustentabilidade serão, de fato, incorporados à estratégia competitiva da 

L+. Acredita-se que a partir de sua execução, em paralelo às demais mudanças 

organizacionais trazidas pela conquista da autonomia, será possível avançar de forma 

mais consistente na contribuição ao desenvolvimento sustentável.  O Quadro 2, a seguir, 

apresenta o Plano de Ação validado. 
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Quadro 2 – Ações e indicadores sugeridos para inserção no Planejamento Estratégico 

Dimensão social 

Aspecto fundamental Ação  

proposta  

Período  

de execução 

Indicadores de desempenho  

a monitorar 

 

 

 

 

 

 

ÉTICA E 

INTEGRIDADE 

1. Avaliação de riscos 

relacionados à corrupção. 

Janeiro-Março 2019 

(contínuo) 

- Número total e percentual de operações submetidas a avaliações 

de riscos relacionados à corrupção. 

2. Elaborar Política Anticorrupção 

e Código de Ética. 

Março-Junho 2019 

 

- Número total e natureza dos casos confirmados de corrupção. 

-  Número total de casos confirmados nos quais colaboradores 

foram demitidos ou punidos por corrupção. 

- Número total de casos confirmados em que contratos com 

parceiros comerciais foram rescindidos ou não renovados 

devido a violações relacionadas à corrupção. 

3. Criar Canal de 

Denúncias/Manifestações. 

Março-Junho 2019 

4. Desenvolver campanha de 

comunicação interna e programa 

de treinamento sobre o tema, 

voltado a gestores e 

colaboradores. 

Julho-Dezembro 2019 - Número total e percentual de gestores que receberam treinamento sobre 

combate à corrupção.  

- Número total e percentual de colaboradores que receberam treinamento sobre 

combate à corrupção, discriminados por categoria funcional. 

5. Desenvolver campanha de 

comunicação externa para 

divulgação da Política, do Código 

e do Canal. 

Outubro-Dezembro 2019 - Número total e percentual de parceiros comerciais que foram comunicados 

sobre as políticas e procedimentos anticorrupção, discriminados por tipo de 

parceiro e região. 
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Dimensão social (cont.) 

Aspecto fundamental Ação  proposta  Período  de execução Indicadores de desempenho a monitorar 

 

 

 

 

 

 

 

RESPEITO ÀS 

PESSOAS  

6. Implantar Programa de Saúde e 

Segurança no Trabalho, incluindo 

ações de treinamento e 

divulgação. 

Janeiro-Dezembro 2019 - Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e 

óbitos relacionados ao trabalho. 

7. Elaborar Programa de 

Desenvolvimento dos 

Colaboradores. 

Janeiro/2019-Janeiro/ 2020 - Número médio de horas de treinamento realizadas pelos 

funcionários da organização, discriminados por gênero e categoria funcional. 

- Porcentagem de funcionários que recebem análises regulares de desempenho 

e de desenvolvimento de carreira, discriminados por gênero e categoria 

funcional. 

8. Desenvolver projeto para 

estímulo à diversidade e 

igualdade de oportunidades.   

Janeiro/ 2020 -Dezembro/2021 - Razão matemática entre o salário base e a remuneração de mulheres 
e homens em cada categoria funcional. 
- Número total de casos de discriminação registrados.  
- Número total e taxa de contratação de novos funcionários, por faixa etária, 
gênero e região. 
- Número total e taxa de rotatividade de funcionários, por faixa etária, gênero e 
região. 
- Número total de funcionários que tiraram licença maternidade/ paternidade, 
por gênero. 
-  Número total de funcionários que retornaram ao trabalho após a licença 
maternidade/paternidade, por gênero. 
- Número total de funcionários que retornaram ao trabalho após a licença 
maternidade/paternidade e continuaram empregados doze meses após seu 
retorno, por gênero. 
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Dimensão ambiental  

Aspecto fundamental Ação proposta  Período  de execução Indicadores de desempenho a monitorar 

USO RACIONAL  

DE RECURSOS 

NATURAIS  

9. Implantar registro mensal do 

consumo de água, energia elétrica 

e combustíveis. 

Janeiro 2019  

(contínuo) 

- Total de água consumida, por fonte. 

- Total de energia elétrica consumida. 

- Total de combustíveis consumidos, por fonte. 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

10. Desenvolver Programa de 

Educação Ambiental para público 

interno. 

Janeiro/2019-Junho/2020 - Número médio de horas de treinamento dedicados ao tema, discriminado entre 

gestores e colaboradores. 

Dimensão econômica  

 

ENGAJAMENTO  

DO CLIENTE 

11. Realizar pesquisas de 

satisfação semestrais.  

Janeiro/2019  

(contínuo) 

- Resultados ou conclusões de pesquisas de satisfação dos clientes -  índice de 

favorabilidade manifestado. 

12. Realizar Painéis Regionais de 

Engajamento, incluindo clientes, 

para identificar suas demandas 

relacionadas à sustentabilidade.    

Junho/Dezembro 2020 - Número de clientes participantes, distribuídos por região e categoria (indústria 

ou fazenda).  

 

VIABILIDADE 

ECONÔMICO-

FINANCEIRA  

13. Implantar método de análise 

financeira que considere geração 

de valor compartilhado. 

Janeiro/2020  

(contínuo) 

Valor econômico gerado e distribuído, considerando: 

- Valor econômico direto gerado = Receitas. 

- Valor econômico distribuído =  Custos operacionais; Salários e benefícios de 

empregados;  Pagamentos a provedores de capital; Pagamentos ao governo; e 

Investimentos comunitários. 

- Valor econômico retido (calculado como “valor econômico direto gerado” 

menos “valor econômico distribuído”). 



 

6 CONCLUSÃO 
 

 Os aspectos fundamentais de sustentabilidade a serem inseridos na estratégia 

competitiva de uma organização nascente constituíam o cerne da resposta à questão de 

pesquisa que norteou o desenvolvimento deste Trabalho Aplicado. A identificação de tais 

aspectos, bem como a escolha de meios para sua efetiva aplicação estratégica, exigiu 

transpor desafios conceituais, metodológicos e organizacionais que emergiram ao longo 

da pesquisa-ação. Como resultado desse processo, foram propostos seis aspectos 

fundamentais de sustentabilidade, dos quais derivaram 13 ações e 24 indicadores de 

desempenho respectivos, para integração ao planejamento estratégico 2019-2021 da L+, 

caracterizada como uma spin-off acadêmica do setor de agronegócios.  

 

O primeiro passo nesse sentido foi a busca pelo entendimento do contexto de 

sustentabilidade apresentado à (e construído pela) sociedade, abrangendo suas diferentes 

dimensões, o que criou condições para refletir sobre o papel das organizações no 

desenvolvimento, compreendido aqui como a “expansão das liberdades humanas”, 

conforme propõe SEN (2010). A análise dos seis aspectos sugeridos como fundamentais 

à organização nascente – Ética e Integridade; Respeito às pessoas; Uso racional de 

recursos naturais; Educação ambiental; Engajamento de Clientes; e Viabilidade 

Econômico-Financeira – permite inferir que, de forma direta ou indireta, todos guardam 

potencial de contribuição ao desenvolvimento sustentável, pois colaboram para o 

equilíbrio entre prosperidade econômica, justiça social e viabilidade ecossistêmica, 

alinhando-se, portanto, ao que sugerem STEAD e STEAD (2000) e SACHS (1995).  

 

Da mesma forma, a proposta segue a teoria da geração de valor compartilhado de 

PORTER E KRAMER (2011), em uma abordagem que inclui o ganho de competitividade 

a partir do compromisso com questões socioambientais relevantes para a sociedade nos 

contextos setorial, brasileiro e global. Em âmbito estratégico, essa abordagem amplia a 

compreensão do ambiente externo, conforme propõe CHIAVENATO (2007) de modo a 

evitar que a estratégia corporativa da organização nascente negligencie ameaças e 

oportunidades capazes de limitar ou impulsionar o desenvolvimento dos negócios no 

longo prazo.   
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No entanto, essa perspectiva exige especial atenção quando se trata de uma empresa 

nascente, cujo grau de maturidade quanto à sustentabilidade pode se mostrar inferior ao 

manifestado pela sociedade – situação que na Matriz de Aprendizado Socioambiental 

(MAS) proposta por ZADEK (2004) configura risco. Esse é o caso da L+, onde a conexão 

entre aspectos de sustentabilidade e geração de valor no longo prazo não se manifesta 

naturalmente entre os tomares de decisão – conforme relatado no item 5.1. Parte dessa 

situação pode ser relacionada à especificidade encontrada nesta spin- off acadêmica: trata-

se de uma organização que, embora nascente do ponto de vista formal, herda da 

instituição-mãe e de seu próprio histórico de operação no ambiente universitário uma 

série de elementos culturais.   

 

A revisão bibliográfica sobre spin-offs acadêmicas não permitiu esclarecer se essa é 

uma situação exclusiva da L+ ou se o que aqui chamamos de “dilema da dúbia identidade” 

configura uma característica comum a organizações desse tipo. Isso porque a relação 

entre as empresas nascentes e suas instituições-mãe não têm sido foco dos estudos 

acadêmicos desenvolvidos sobre organizações dessa natureza. Diante dessa 

particularidade, cabe uma breve reflexão sobre o papel da cultura corporativa no 

planejamento estratégico de uma organização. De acordo com SCHEIN (1985) a cultura 

organizacional constitui o conjunto de conceitos, princípios, regras, comportamentos e 

soluções, inventados, descobertos ou desenvolvidos por um grupo, e que se mostraram 

suficientemente eficazes, a ponto de serem ensinados para os novos membros. “Tal 

conjunto se transforma em regras tácitas que assumem a forma de paradigmas culturais 

que dão estabilidade, previsibilidade e significado às ações do grupo” (SALLES, 2018, 

p.15). Estratégias do negócio, práticas de gestão e regras que orientam os 

comportamentos refletem, portanto, esse conjunto e, uma vez que confirmam e reforçam 

crenças e valores, podem gerar certa resistência à mudança (LEVIN E GOTTLIEB, 

2009). 

 

 Assim, a condição da spin-off acadêmica balizou a decisão quanto ao método 

desenvolvido para a identificação dos aspectos fundamentais de sustentabilidade a serem 

inseridos na estratégia, uma vez que se constatou o seguinte:  
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(i)  o novo empreendimento seria conduzido pelos mesmos gestores que 

lideravam as atividades em âmbito acadêmico – e, portanto, o mindset 

gerencial seria mantido; 

(ii) já havia uma cultura organizacional consolidada, manifestada nos 

valores da L+; e  

(iii) a rede de stakeholders ainda não estava constituída de forma 

autônoma, sofrendo com o dilema da dúbia identidade em relação à 

organização-mãe.  

 

A partir do entendimento desse contexto, foi proposta a “Matriz Zero”, no intuito de 

sugerir aspectos que permitissem à organização iniciar sua trajetória rumo à 

sustentabilidade e amadurecer, ao longo da execução do planejamento estratégico, a 

mentalidade gerencial, a cultura corporativa e os relacionamentos, de forma compatível 

com os preceitos de gestão sustentável. Nesse sentido, as ações planejadas buscam 

construir as bases dessa maturação, com forte apelo normativo (elaboração de Políticas, 

Códigos e Programas), educativo (realização de treinamentos e campanhas de 

comunicação) e relacional (canais de comunicação com stakeholders, painéis de 

engajamento), prevendo que a internalização efetiva do tema partirá das pessoas 

envolvidas em tornar o negócio competitivo em sua nova fase.  

 

Como reforço a esse processo, os indicadores de desempenho propostos para 

monitoramento têm como objetivo constituir uma base de dados relevante para a análise 

crítica em relação a questões econômicas, sociais e ambientais do negócio. Além de 

nortear a tomada de decisão dos gestores, esses indicadores revelarão a necessidade de se 

manter ou alterar os aspectos fundamentais, em virtude da performance registrada. 

Espera-se, portanto, que ao final de 2021, uma vez que o ciclo planejado tenha sido 

concluído em sua totalidade, a L+ possa contar com um arcabouço de dados, experiências 

e relações que levem a uma análise mais apurada de impactos e externalidades geradas 

por suas operações.  

 

Dado o exposto, entende-se que os objetivos desse Trabalho Aplicado foram 

alcançados no que tange à intervenção proposta. Caberá aos gestores da L+ conduzir a 

aplicação dos aspectos, ações e indicadores sugeridos, no contexto do planejamento 

estratégico da organização. Vale destacar que as conclusões aqui apresentadas são 
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limitadas a um único caso, o da L+, e que somente o acompanhamento da evolução desse 

processo – na própria L+ e em outras spin-offs acadêmicas de características similares – 

bem como a realização de pesquisas científicas mais aprofundadas sobre o tema, poderão 

esclarecer a eficácia de métodos que visem à inserção da sustentabilidade na estratégia 

de organizações nascentes.   
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista semiestruturada com os gestores da 

organização. 

 

 

1. Quais são os principais diferenciais competitivos da L+, que podem contribuir (ou 

mesmo serem decisivos) para que o negócio seja bem-sucedido no longo prazo? 

2. A que aspectos, fatores ou fatos históricos você atribui o sucesso e o crescimento 

da L+ até aqui?  

3. Do ponto de vista estratégico, que iniciativas você julga fundamentais para se 

assegurar a competitividade do negócio no longo prazo? E que período de tempo, 

na sua percepção, é longo prazo? 

4. Quais os principais impactos econômicos, sociais e ambientais das atividades da 

L+?  

5. Você acredita que além desses impactos, já conhecidos, haja outros – diretos e 

indiretos – dos quais ainda não se tenha conhecimento?  

6. Quais são os principais riscos relacionados ao negócio? 

7. E que oportunidades você vislumbra, no curto, médio e longo prazo? 

8. Como a organização pode gerar mais valor para seus stakeholders? 

9. Pensando no contexto de transição, qual é o propósito da organização que está 

nascendo: por que fazemos o que fazemos?  

10. Onde você imagina que nossa organização estará daqui a 20, 30, 50 anos? Você 

acredita que poderemos chegar ao centenário? Em que condições? 

11. Quais os principais desafios para chegarmos lá? 

 

 
 


