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RESUMO 

 

A sustentabilidade se tornou um tema cada vez mais relevante nos últimos anos e podemos 

observar vários profissionais e empresas afirmando que seus negócios contribuem para um 

mundo melhor, mais justo e sustentável. Se para transformar a realidade é necessário liderança, 

uma liderança que pense e atue para a sustentabilidade, este trabalho, organizado em forma de 

caso de ensino, tem como alvo ilustrar os dilemas verdadeiros de lideranças e propiciar que os 

participantes os vivenciem a partir de uma reunião de um comitê executivo de um grupo 

empresarial. Proporciona adicionalmente a reflexão sobre possíveis soluções e, principalmente, 

sobre a importância da sustentabilidade na estratégia empresarial através da cultura 

organizacional. E que os participantes pensem, durante e após a prática, em como promover a 

mudança na mentalidade da maneira usual de fazer negócios. O caso de ensino envolve um 

cenário de uma reunião de diretores e acionistas de uma empresa no segmento do transporte 

avaliando as estratégias de negócio e os impactos destas decisões na lucratividade daquele ano. 

É possível também analisar que a perspectiva das unidades de negócio sofre pressões externas 

variadas, e que o atendimento destas pressões pode impactar fortemente as decisões da liderança 

de atender ou não as responsabilidades socioambientais, assim como contribuir efetivamente 

para o desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: 

Sustentabilidade Empresarial, Cultura Organizacional e Mobilidade Urbana. 

 

 

  



 

   
 

ABSTRACT 

 

Sustainability has become an increasingly relevant topic in recent years, and we can observe 

several professionals and companies affirming that their business contributes to a better, fairer 

and more sustainable world. If leadership is to be transformed, a leadership that thinks and acts 

for sustainability, this work, organized in the form of a teaching case, aims to illustrate the true 

dilemmas of leadership and to enable participants to experience them from a meeting of an 

executive committee of a business group. It also provides a reflection on possible solutions and, 

mainly, on the importance of sustainability in business strategy through organizational culture. 

And that participants think, during and after practice, on how to promote a change in the 

mentality of the usual way of doing business. The teaching case involves a scenario of a meeting 

of directors and shareholders of a company in the transportation segment, evaluating business 

strategies and the impacts of these decisions on that year's profitability. It is also possible to 

analyze that the perspective of the business units is subject to various external pressures, and 

that the fulfillment of these pressures can strongly impact the leadership's decisions to meet or 

not social and environmental responsibilities, as well as contribute effectively to sustainable 

development. 
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Corporate Sustainability, Organizational Culture and Urban Mobility. 
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1. INTRODUÇÃO 

Sustentabilidade são relações! Relações consigo mesmo, com os outros, e com 

o todo, e também, numa dimensão que extrapola o macro físico. A relação 

microfísica ou mesmo racional, a gente entende que essas relações também se 

dão com o emocional, com o simbólico e com o sagrado das pessoas e da 

sociedade. Então, ser sustentável, algo que é sustentável, é a capacidade de 

manter essas relações no longo prazo, em todas essas dimensões. 

Acredito que isso espelha muito melhor o conceito de sustentabilidade. 

(MONZONI, 20181). 

A palavra sustentabilidade ganhou força nos últimos anos e podemos observar vários 

profissionais e empresas dizendo com orgulho que seus negócios estão atuando para um mundo 

melhor, mais justo e sustentável. E, que a sustentabilidade é um fator importante na estratégia 

empresarial, que estão engajados com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

No entanto, no 20º Encontro de Líderes de Empresas Globais com a Organização das Nações 

Unidas, o Pacto Global, o secretário geral da ONU chama a atenção de todos: 

Enquanto grandes decisões estão sendo tomadas sobre nosso futuro, as 

empresas precisam lidar com os riscos ambientais, sociais e de governança de 

forma holística, e ir além da maneira usual de fazer negócios (GUTERRES, 

2020, n.p). 

O relatório Leadership for the decade of action (Liderança para a década de ação), 

estudo do Pacto Global das Nações Unidas (2020) demostra a importância das empresas e as 

lideranças de serem mais assertivas na colocação da sustentabilidade na estratégia empresarial, 

bem como de dialogar mais com as partes interessadas, ou seja, seus stakeholders. 

Este relatório ainda demostra um dado preocupante, que apenas cerca de 4% dos cargos 

de executivos exigem alguma experiência ou conhecimento em sustentabilidade, o que revela 

a dificuldade de implantar a sustentabilidade nas empresas e nos negócios. E, que se a atuação 

empresarial continuar desta forma, não vamos alcançar as metas e objetivos da Agenda 20302. 

Se, para transformar a realidade é necessário liderança, liderança que pense e atue para 

a sustentabilidade, este trabalho aplicado, organizado em forma de caso de ensino tem como 

alvo ilustrar os dilemas verdadeiros de lideranças e propiciar que os participantes (alunos) 

vivenciem uma reunião de um comitê executivo de um Grupo de empresas. Possa também 

 
1  FGV EAESP PESQUISA. Desafios para um Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: FGV EAESP Pesquisa, 2018. 

Vídeo (8 min). Disponível em: <https://youtu.be/4bTvKWk_McY>. Acesso em: 6 set. 2020. 
2  Agenda 2030 é um plano de ação que tem como meta erradicar a pobreza, garantir a proteção do planeta e das pessoas, e 

assim alcançar a paz e a prosperidade. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável contém um conjunto de 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável desdobrados em várias metas, tarefas, ações para todos os públicos se engajarem, 

para pessoas físicas e jurídicas de todo o planeta. Segundo a ONU (2015) “Se cumprirmos suas metas, seremos a primeira 

geração a erradicar a pobreza extrema e iremos poupar as gerações futuras dos piores efeitos adversos da mudança do clima”. 

https://youtu.be/4bTvKWk_McY
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pensar soluções, mas principalmente refletir a importância da Sustentabilidade na estratégia 

empresarial através da Cultura organizacional, pensem durante e após a sua atuação em como 

promover a mudança na mentalidade da maneira usual de fazer negócios. 

O caso simula uma reunião de diretores e acionistas avaliando a estratégias de negócios 

e os impactos destas decisões na lucratividade daquele ano. É possível também analisar, que o 

ponto de vista das unidades de negócios pode sofrer pressões externas diferentes, e que a 

abertura deste líder para estas pressões impacta fortemente nas decisões de atender ou não as 

responsabilidades socioambientais, assim como contribuir efetivamente para o 

desenvolvimento sustentável de onde opera. Por fim, 

O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe numa 

posição em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, 

minha presença no mundo não é de quem a ele se adapta, mas a de quem nele 

se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito 

também da História (FREIRE, 2003, p.54). 

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tão pouco a sociedade 

muda” (FREIRE, 2000, p.67). O caso de ensino “Nem tudo na vida são flores, mas quando 

forem, regue-as”3 tem como meta demostrar o desafio da cultura organizacional para a 

implementar a Sustentabilidade em uma empresa de transporte público coletivo, mas poderia 

ser qualquer empresa com a cultura mas rígida, onde o lucro é sempre o principal e/ou único 

objetivo. 

O trabalho aplicado em forma de caso de ensino foi organizado em 6 capítulos: 1. 

Introdução; 2. Caso de Ensino “Nem tudo na vida são flores, mas quando forem, regue-as”; 3. 

Notas de ensino; 4. Casos de Ensino como ferramenta didática; e 5. Considerações finais. 

A escolha do título do caso de ensino, ser um ditado popular/ provérbio, foi proposital, 

é para ilustrar que alguns argumentos são repetidamente inseridos no cotidiano da empresa, que 

se tornam culturais, senso comum. Parecem verdades imutáveis através dos anos, constituindo 

uma parte importante da cultura organizacional e sua maneira de fazer negócios.  

Também é uma característica comum as empresas de ônibus possuírem nomes 

homenageando plantas, animais, cidades, títulos de nobreza e/ou corpos celestes. Então, uma 

forma de prestigiar essa cultura, foi dar o nome flores para o caso. 

É importante ressaltar que neste trabalho aplicado em forma de caso de ensino, a autora 

fez a opção de não inserir o contexto da pandemia do novo coronavírus4. O segmento do 

 
3  Ditado popular de autor desconhecido. 
4 O primeiro caso de Covid-19 foi confirmado no Brasil no dia 26/ fev./ 2020. No dia 11/mar., a Organização Mundial da Saúde 

declarou que estávamos vivendo uma pandemia, que os casos no novo coronavírus estavam se espalhando pelo planeta. Isso 

serviu de alerta para que os países, incluindo o Brasil ativassem e intensificassem ações emergenciais de controle para evitar 

novos infectados. 
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transporte de pessoas, em especial o rodoviário, seja coletivo urbano, fretamento, turismo foi 

altamente impactado, onde o setor ainda não tem claro seus efeitos a médio e longo prazo. 

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) tem realizado rodadas de pesquisa de 

impactos da pandemia do novo coronavírus no segmento do transporte, a publicação mais 

recente é da quarta rodada, com dados de julho. A CNT ouviu 858 empresas de transporte do 

país e chegou aos seguintes resultados: 

✓ 52,0% das empresas de transporte solicitaram aos bancos algum tipo de 

financiamento, sendo que mais da metade delas (54,3%) teve a sua 

solicitação negada; 

✓ 79,8% das transportadoras projetam impactos negativos da crise em sua 

empresa por pelo menos mais quatro meses; 

✓ 26,4% das empresas de transporte conseguem permanecer operando com 

recursos próprios por, no máximo, mais um mês, sendo que, até meados 

de julho, 21,3% já precisaram recorrer a linhas de financiamento para 

complementar o fluxo de caixa e cobrir as suas operações; 

✓ 42,5% das empresas de transporte já haviam adotado a suspensão 

temporária do contrato de trabalho como uma alternativa; 

✓  42,7% recorreram à redução proporcional de jornada e salários; e 

✓ 43,6% precisaram utilizar demissões como alternativa de última instância. 

(CNT, 2020, n.p) 

A quinta rodada desta pesquisa estava sendo realizada durante o término deste trabalho, 

provavelmente seu resultado saia no final de setembro. 

Importante ressaltar que as empresas de transporte estão atuando e se organizando 

conforme sua realidade local. Cada município está tendo e/ou dando uma orientação, conforme 

estudos e ações do seu comitê de crise.   
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2. CASO DE ENSINO 

Narrativa do Caso: “Nem tudo na vida são flores, mas quando forem, regue-as”5 

O desafio da cultura organizacional para a implementação da Sustentabilidade em uma 

empresa de transporte público. 

 

Figura 1: Imagem ilustrativa de um terminal de ônibus 

Fonte: Jornal Centro Cívico 
 

Em setembro de 2018, Lorenzo, o diretor atual da empresa Viação Margarida Sudeste, 

depois de 40 anos de trabalho, resolveu se aposentar, viajar com a esposa e conviver mais com 

os netos, essa é e será sua nova prioridade. 

A Viação Margarida Sudeste faz parte do Grupo Flores, que existe há mais de 70 anos, 

fundado pelo falecido Sr. José Flores e hoje comandada por um conselho administrativo 

composto principalmente por seus filhos. Ele e sua esposa, resolveram nomear cada uma das 

empresas com o nome de uma flor, uma espécie de brincadeira originada pelo sobrenome da 

família. 

O Grupo todo possui cerca de 10 mil funcionários em quinze empresas que atuam em 

vários municípios brasileiros, especialista em transportar pessoas através de ônibus, na 

modalidades urbana/transporte público nas cidades, rodoviário entre municípios e estados e em 

alguns casos a contratação de viagens únicas para excursões, como também fretamento de 

funcionários de outras empresas. A família Flores é apaixonada por ônibus, atuam há mais de 

7 décadas com estilo de gestão bem familiar. 

 
5  Todos os dados apresentados no caso, personagens, lugares e organizações são fictícios, porém, baseados em relatos reais de 

diversos profissionais. 
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Helena, acionista e filha mais nova do Sr. José Flores, em consenso com o Conselho 

Administrativo, resolveu convidar Pedro, um antigo funcionário e amigo da família, que já 

trabalhou nas empresas do Grupo há dez anos, para assumir a diretoria da Viação Margarida 

Sudeste. Então, Pedro assumiu a diretoria da empresa no último trimestre de 2018, começou 

fazendo um diagnóstico de como estava a saúde financeira da empresa, os projetos em 

andamento e, também dedicou tempo para conhecer as equipes. 

Pedro, que está com 51 anos, tem cerca de 25 anos de experiência com empresas de 

transporte, saiu do Grupo em 2009 porque recebeu uma nova oportunidade de trabalho em uma 

empresa de logística (transporte de mercadorias) com muitos clientes multinacionais, 

recentemente concluiu um MBA6 em Gestão Empresarial em uma Faculdade de referência em 

negócios na cidade de São Paulo, está investindo em qualidade de vida, praticando meditação, 

comida saudável e sempre se atualizando com as novas tendências do Mercado. 

Helena, percebendo que Pedro estava fora do Grupo há muitos anos, viu uma 

oportunidade e pediu que ele fizesse um diagnóstico atual da empresa e apresentasse novas 

ações para os desafios atuais. 

A Viação Margarida Sudeste tem cerca de 1.600 funcionários e opera em uma grande 

cidade do Estado de SP, Pedro percebeu que no último ano vem perdendo receita pelo aumento 

de número de gratuidades (idosos e estudantes) ou pelo desemprego na região que interfere na 

queda de uso dos munícipes e venda de vales-transporte para os trabalhadores, e também não 

pode descartar o fenômeno dos motoristas por aplicativos, que se proliferaram na cidade como 

uma alternativa de mobilidade e geração de renda na região. 

Ele também percebeu que os funcionários estavam bem acomodados e não buscavam 

soluções e inovações para mudar este cenário. Todo ano, o Grupo faz investimentos em ter 

ônibus novos na frota, sendo assim, possuem um conjunto de ônibus com média de quatro anos 

de uso7, isso realmente é um diferencial positivo no mercado. Os ônibus antigos viram ativos e 

são vendidos 

Há muitos treinamentos para os motoristas e cobradores, com o objetivo de desenvolver 

habilidades de atendimento, condução segura e econômica, serem gentis, educados e atender 

bem a população, mesmo assim percebe que está perdendo receita. 

A prefeitura da cidade, recentemente implantou o Plano Municipal de Mobilidade 

Urbana e está exigindo adequações da empresa, lembrando-a que em setembro de 2015, o 

 
6   MBA é a sigla para Master of Business Administration, um curso lato sensu, para atualizar ou aprimorar conhecimento de 

gestores e administradores, tem como foco aprofundar a visão do gestor em alguma área e/ou segmento do mundo corporativo. 
7 Estima-se que, no Brasil, haja 391 mil ônibus em circulação. 80% da frota possui entre 6 e 20 anos. (DENATRAN, 2019; 

SINDIPEÇAS, ANDIPEÇAS, 2020).   
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transporte é elevado a direito social8 na Constituição Federal Brasileira. E que todos os 

modais devem se adequar ao Plano, principalmente as empresas de transporte coletivo. Há 

também, grupos e coletivos de jovens na cidade se organizando e exigindo da prefeitura 

regulações que priorizem a segurança dos pedestres e ciclistas, bem como um transporte 

coletivo de qualidade para os usuário. 

Diante, desta situação Pedro começou a pensar em como comunicar que o ônibus é 

importante para o desenvolvimento da mobilidade sustentável da cidade. 

 

Pirâmide inversa do tráfego: Esta imagem chamou a atenção do diretor Pedro em 

comunicar que a mobilidade sustentável prioriza o transporte coletivo e a integração com 

outros modais, como a bicicleta, por exemplo.  

 

 

Figura 2: Ilustração da Pirâmide inversa do tráfego 

Fonte: Bicycle Innovation Lab, uma organização de ciclistas da Dinamarca, foi traduzida e adaptada pela 
organização brasileira Vá de Bike. 

 
8   “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados” (EC, nº90, 2015). 
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Imagens que refletem a mobilidade sustentável: Sugestão de imagens, usadas como 

peças estudadas pela área de comunicação da empresa Viação Margarida Sudeste do diretor 

Pedro. 

 

Figura 3: Imagens de peças estudadas pela área de comunicação do Diretor Pedro 

Fonte: Ilustração 1. Campanha “Ser sustentável é ser coletivo” da NTU - Associação Nacional das Empresas 

de Transportes Urbanas; 2. Charge crítica a “ditadura do carro” do cartunista estadunidense Andy Singer, 

2001 
 

Contextualizando as diretorias do Grupo Flores... 

Cada empresa do Grupo tem um diretor, tendo características parecidas, ou seja, uma 

diretoria composta por homens, que trabalham com a família Flores há muitos anos, que foram 

ganhando a confiança da família, sendo promovidos até chegarem na diretoria. Alguns tem mais 

afinidade com os filhos mais velhos do Sr. Flores. 

Sérgio, tem 45 anos, está no Grupo Flores desde que era estagiário, há mais de 20 anos... 

Já passou por várias empresas do Grupo, mas atualmente é diretor da Viação Orquídea do Sul 

desde sua implementação, ou seja, há 5 anos. A operação desta unidade atua em uma grande 

cidade do interior do Estado de São Paulo, vem percebendo que há queda de passageiros ano a 

ano, ele entende que é culpa dos motoristas de aplicativos que estão “roubando” passageiros. 

A empresa também tem frota nova e investe em treinamentos constantes para seus 

motoristas e cobradores. Deseja fazer projetos sociais e ambientais, como plantio de mudas para 
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compensar as emissões de CO2
9, mas encontra resistência do Conselho Administrativo que 

veem isso como custo e não como uma oportunidade. Ainda vem pesquisando como implantar 

energia solar na garagem de ônibus porque achou muito interessante a experiência de uma 

garagem de outro Grupo da região em que atua. 

Ele tem seguido a orientação dada pelo Conselho, que a cada trimestre reduza custos 

para compensar as perdas financeiras, assim, ele demitiu pessoas importantes no seu time, a 

escolha se deu porque estes profissionais estavam há mais tempo na empresa e tinham os 

maiores salários. Além disso, ampliou em alguns minutos a distância das viagens de cada linha 

(confiando na ausência de fiscalização do poder púbico), desta forma reduzindo custo de diesel 

e força de trabalho. 

 

Imagens de painéis solares instalados em uma garagem de ônibus e um terminal de 

BRT10: Experiências que tem inspirado o diretor Sérgio, da empresa Viação Orquídea do Sul. 

 

Figura 4: Imagens de painéis solares instalados em uma garagem de ônibus e um terminal de BRT 

Fonte: Imagem 1. Garagem de uma operadora do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal; 

e Imagem 2. Terminal BRT na cidade de Sorocaba/SP. 
 

O diretor Álvaro, trabalha como diretor na empresa Viação Rosa do Deserto há 3 anos 

na cidade, porém está no Grupo há mais de 20 anos, vê grandes desafios com a redução de 

passageiros, culpa os moradores da cidade que estão andando mais de bicicleta, usando carona 

solidária e reclama que o prefeito está investindo em faixas exclusivas para bicicletas, assim 

como também reclama da tensão com o sindicato exigindo aumento de salário e benefícios para 

os motoristas.  

 
9   CO2 ou gás carbônico, também conhecido como dióxido de carbono é um composto químico gasoso. É um dos gases que 

pode desequilibrar o efeito estufa. É emitido, principalmente pelo uso de combustíveis fósseis, como os oriundos do petróleo, 

a atualmente é o principal causador do aquecimento global. 
10   BRT é a sigla o termo em inglês Bus Rapid Transit, livre tradução para ônibus de trânsito rápido. É um sistema de transporte 

público de ônibus que opera em uma faixa exclusiva, uma espécie de corredor. 
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Álvaro é muito competente em reduzir custos e acredita que a melhor maneira de fazer 

isso é sempre que possível enxugar a quantidade de funcionários, reduzir o uso do diesel e 

economia de recursos, gerir o negócio como de costume (business as usual11). 

 

Há, também o diretor Santiago, da empresa Viação Tulipa Central, uma das empresas 

do Grupo que faz fretamento de colaboradores de outras empresas. A Viação Tulipa tem cerca 

de 650 funcionários, está sendo cobrada por seu principal cliente, uma multinacional com 

matriz na Europa, ações de sustentabilidade. Eles, também desejam ter acesso ao inventário de 

emissões12 da empresa. Porém, nenhuma empresa do Grupo faz inventários, Santiago e o 

Conselho não acham que isso seja importante e não estão se esforçando para entregar. A 

gerência comercial de fretamento e turismo está preocupada, pois existe a possibilidade de 

perder o cliente, e assim perder receitas e ter que demitir funcionários importantes. 

 

Parte do Organograma do Grupo Flores: Representação das 4 empresas e suas 

diretorias apresentadas no caso. Porém, vale lembrar, que o Grupo Flores tem 15 empresas 

no total, cada uma com sua própria diretoria. 

 

Figura 5: Parte do Organograma do Grupo Flores 

Fonte: elaboração da autora 
 

 

É quarta-feira, 03 de abril de 2019, reunião executiva com todos os diretores do Grupo 

Flores e seu Conselho administrativo, o principal objetivo de cada diretor é apresentar a saúde 

financeira da sua empresa e as principais ações para todo o ano com o objetivo de ampliar 

receitas. 

 
11  Business as usual, traduzindo “negócios, como sempre” é uma referência à conduta normal dos negócios e de suas operações, 

ou seja, independentemente das circunstâncias, mesmo que representem externalidades negativas, também significa manter o 

status quo. 
12 Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa é uma ferramenta de gestão, a empresa identifica o seu perfil de emissões 

e realiza o mapeamento de suas fontes na produção de seus bens e serviços, desta forma pode promover ações para redução 

e/ou neutralização. Apresentar inovações e fortalecer o desenvolvimento da sua operação com estratégias da sustentabilidade, 

contribuindo com a organização do seu setor econômico, mas também com o bem estar da sua cidade, estado ou país. É um 

dos indicadores de da agenda 2030 e demostra transparência da sua operação para as partes interessadas. 
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Pedro está feliz em retornar ao Grupo, chegou empolgado para apresentar seu plano de 

ação que visa demonstrar como o transporte público é o meio mais sustentável para a cidade, 

que as empresas do Grupo podem explorar isso em seus municípios de atuação, e que está 

buscando ampliar o diálogo com a Secretaria de Transporte para buscar soluções de melhorar 

o transporte na cidade e se integrar ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana. 

Também informou que: 

● Montou um plano de comunicação para estreitar o relacionamento com seus 

funcionários chamando-o de “Café com a gestão”, um café por mês com um grupo de 

funcionários por vez, do auxiliar aos gerentes, para responder perguntas, colher 

sugestões e possíveis soluções para melhorar o dia a dia da empresa, ser um espaço de 

troca de informações e construção coletiva do conhecimento. Disse que já fez duas 

edições, uma em fevereiro e outra em março e que está sendo um sucesso, que um 

colaborador já apresentou uma proposta que está ajudando a reduzir o consumo de 

energia elétrica em seu setor. 

● Está montando um plano de comunicação para a montagem de uma página nas redes 

sociais, como o Facebook e Instagram, assim se comunicar melhor com os clientes 

passageiros e, também uma forma de valorizar e reconhecer os funcionários com seus 

projetos do dia a dia. Disse que deseja ampliar a reputação da marca Viação Margarida 

Sudeste. 

● Disse também, que está fazendo o levantamento dos maiores desafios da cidade 

para pensar um plano de ação de voluntariado empresarial. Falou que na região há uma 

área de preservação ambiental e que está bem abandonada pelo poder público, está 

pensando em propor para os funcionários ações que valorizem o espaço, como recolher 

o lixo que os visitantes deixam, montar algum projeto de monitoria, ainda não está 

claro como vai fazer isso, mas que pensa ser um espaço relevante de interação, 

valorização da cidade, desenvolvimento de novas habilidades e competências nas 

equipes da sua empresa e construção de uma reputação mais positiva da Viação 

Margarida Sudeste. 

● Pronunciou que almejava que a Diretoria de Tecnologia da Informação do Grupo 

Flores o ajudasse a desenvolver um aplicativo para que os clientes passageiros 

pudessem acompanhar em tempo real onde o ônibus da sua linha está, assim diminuiria 

as reclamações com tempo de espera nas paradas de ônibus e possivelmente fidelizaria 

mais passageiros com o serviço. 
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● Prefeitura e os coletivos da cidade estão pedindo que a empresa contrate motoristas 

mulheres, já que a empresa só tem duas. Então, Pedro está estudando com a área de 

Recursos Humanos como ampliar este número. 

 

Enquanto falava, percebeu que os diretores olhavam desconfiados e que no final foi 

bombardeado de perguntas relacionadas a como ele manteria a receita fazendo estas ações, o 

filho mais velho do Sr. Jose Flores disse “Você não pode esquecer que o coração da operação 

deve ser ônibus cheio de passageiros, redução do custo com combustível e evitar desperdícios”. 

Outro filho ainda disse “Não somos um Grupo de Organizações sem fins lucrativos”. Sendo 

assim, avaliou que os integrantes do conselho administrativo e acionistas não receberam bem 

as soluções apresentadas. 

Percebeu também, que a Helena não comentou nada, mas ficou olhando para a 

apresentação de forma bem atenta e mais pensativa, assim como o Santiago. 

Já Álvaro, chegou a zombar de forma nada sutil, ganhando risadinhas dos outros 

diretores e dos conselheiros. 

Sérgio, por sua vez, fez perguntas para entender melhor o projeto de voluntariado na 

área ambiental da cidade, apoiou o Álvaro, mas estava interessado nas ações apresentadas por 

Pedro. 

No término da apresentação, o filho mais velho do Sr. Flores disse que não está 

convencido, mas que deseja ouvir melhor as intenções do Pedro. O filho do meio sugere que 

eles se encontrem daqui duas semanas, ou seja, dia 17 de abril de 2019, às 10h, na sede do 

Conselho, com seu plano de ação reestruturado para nova apresentação. 

 

Agora, se você fosse o Pedro, fizesse parte da Diretoria Executiva do Grupo Flores 

e precisasse aprovar este plano, como você argumentaria: 

1. Como defenderia a importância da Sustentabilidade no planejamento de médio e 

longo prazo? 

2. Quais soluções você sugeriria para ter mais clientes passageiros de transporte 

público na sua cidade, buscando equilibrar os interesses das partes interessadas, ou 

seja, a sustentabilidade econômica (saúde financeira da empresa), sustentabilidade 

social (bem estar dos funcionário, clientes passageiros e comunidade) e 

sustentabilidade ambiental (reduzir impactos ambientais)? 

3. Consegue apresentar alguma proposta para ampliar o número de mulheres 

motoristas?  
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3. NOTAS DE ENSINO DO CASO “NEM TUDO NA VIDA SÃO FLORES, 

MAS QUANDO FOREM, REGUE-AS”  

Estas notas são escritas pela autora com o objetivo de facilitar a aplicação do caso por 

um professor/mediador em sala de aula. Porém, ele pode adaptá-lo ou se achar necessário 

atualizar os dados. 

Contém os consecutivos subsídios: 1) sinopse do caso; 2) sugestão de aplicação; 3) 

objetivos pedagógicos; 4) roteiro para a discussão e perguntas de estudo sugeridas; 5) plano de 

aula e nota da autora, se a aplicação não for presencial; 6) revisão de literatura para o caso. 

Nos próximos capítulos, haverá uma explanação da importância de casos de ensino 

como metodologia e considerações finais da autora. 

3.1. Sinopse do Caso 

O caso de ensino demostra uma reunião de um Grupo de empresas brasileiras, que 

operam no segmento do transporte de pessoas. Demostra o entusiasmo e os desafios do Diretor 

Pedro para implantar a sustentabilidade, demandas que são da sua experiência profissional fora 

do Grupo, mas também demandas que funcionários, clientes passageiros e comunidade 

começam a apresentar no dia a dia. 

Apesar do caso apresentar nomes fictícios, é baseado em fatos que a autora presenciou 

ou ouviu relatos de diversos profissionais, em sua experiência profissional no segmento do 

transporte, observando a gestão de diversas empresas do setor e dialogando com profissionais 

em todas as hierarquias. A autora também realizou entrevistas com diretores e profissionais do 

setor, onde prevalece uma cultura organizacional desafiadora, de business as usual, que não 

favorece a implementação da sustentabilidade. 

O caso apresenta um grupo de gestão familiar brasileiro, onde prevalece o desejo da 

lucratividade acima de outras demandas, a cultura organizacional não mudou muito desde a 

origem com o patriarca da família, atendendo o necessário da regulação. 

3.2. Sugestão de aplicação 

O caso de ensino “Nem tudo na vida são flores, mas quando forem, regue-as” foi 

elaborado para ser aplicado com alunos de graduação, extensão universitária, pós-graduação e 

cursos de aperfeiçoamento. Em disciplinas de administração, administração pública, cultura 
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organizacional, gestão executiva, gestão de políticas públicas, liderança, recursos humanos, 

sustentabilidade, e políticas públicas voltadas para a mobilidade. Pode ser usado também por 

cursos técnicos com foco em administração. 

Aqui, segue algumas sugestões de disciplinas que podem utilizar este caso de ensino: 

• Cidadania, Direito e Desigualdades; 

• Cultura Organizacional; 

• Desenvolvimento Sustentável; 

• Desenvolvimento, Sustentabilidade, Tecnologia e Políticas Públicas; 

• Gestão de Políticas Públicas; 

• Gestão Social; 

• Liderança; 

• Mobilidade Urbana 

• Psicologia Social; 

• Sociedade e Cultura; e 

• Sociologia das Organizações;  

Mas, se o professor de outra disciplina achar que é possível adaptar, tem total liberdade. 

Assim como, professores que ministram disciplinas no curso de administração pública, podem 

adaptar o roteiro de perguntas para discutir plano de mobilidade urbana, qualidade de transporte 

coletivo, inserir contextos que incentive e/ou desestimule o uso do transporte público. 

Os principais temas abordados são: sustentabilidade, cultura organizacional, mobilidade 

urbana como política pública. 

3.3.  Objetivos pedagógicos 

Simular, com alunos de graduação, pós-graduação ou outros, a situação de uma reunião 

executiva, com alta liderança, ou seja, diretores e acionistas, apresentando os desafios de 

implantar a Sustentabilidade devido a cultura organizacional. Fazer com que vivenciem 

individualmente ou em dupla, trios, os aspectos culturais que podem facilitar ou não a tomada 

de decisões. 

3.4.  Roteiro para a discussão, perguntas de estudo sugeridas 

Se o aluno estivesse no lugar do diretor Pedro, como ele argumentaria: 
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1. Como defenderia a importância da Sustentabilidade no planejamento de médio 

e longo prazo? 

2. Quais soluções você sugeriria para ter mais clientes passageiros de transporte 

público na sua cidade, buscando equilibrar os interesses das partes interessadas, 

ou seja, a sustentabilidade econômica (saúde financeira da empresa), 

sustentabilidade social (bem estar dos funcionário, clientes passageiros e 

comunidade) e sustentabilidade ambiental (reduzir impactos ambientais)? 

3. Consegue apresentar alguma proposta para ampliar o número de mulheres 

motoristas? 

Como o caso foi elaborado para poder ser utilizado em várias disciplinas diferentes, o 

professor também pode adaptar perguntas com o objetivo de suprir o conhecimento da sua 

disciplina. 

3.5. Plano de aula 

Carga horária 

2h/aula 

Conteúdo/ Aula 

Discussão do Caso “Nem tudo na vida são flores, mas quando forem, regue-as” 

Objetivos/ Habilidades 

Refletir os desafios e oportunidades da cultura organizacional; 

Sensibilizar os alunos para vivenciar a tomada de decisão; 

Sensibilizar para o desafio do desenvolvimento sustentável; 

Apresentar como a atuação da empresa pode impactar as diversas partes interessadas; 

Apresentar através de construção coletiva, a reflexão sobre a importância da responsabilidade 

social dentro de um segmento como o transporte; e 

Desenvolver argumentos. 

Sensibilização Inicial 

00h00 às 00h15 – Acolhida da turma, um breve diálogo retomando os principais conceitos 

apresentados nas aulas anteriores. 

00h15 às 00h45 – Dividir a turma em duplas ou trios, entregar o caso de ensino, que pode ser 

folhas impressas anteriormente, ou envio do arquivo digital. Leitura coletiva e orientações de 

como conduzir o trabalho. 

Estratégia 

00h45h às 01h30 – As duplas ou trios irão discutir o caso de ensino, responder as questões 

orientadas pelo professor. Durante este trabalho, o professor pode circular pelas duplas ou 

trios, acompanhar o que está sendo discutido, tirar pequenas dúvidas ou fazer provocações que 

incentivem a reflexão dos alunos. 
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1h30 às 2h00 – Retorno de todas as duplas e trios para a sala de aula, professor pede que os 

alunos apresentem as suas reflexões e respostas. 

Observação: Professor pode, também, pedir que os alunos entreguem por escrito o que foi 

discutido em sala de aula, no momento da aula ou posteriormente, fundamentando com a 

literatura usada na disciplina. 

Indicadores de avaliação 

Integração e participação nas atividades, assim como a produção das duplas ou trios. 

Recursos materiais e/ou audiovisuais 

Sala de aula com cadeiras, cópias do caso de ensino e seus anexos para entregar fisicamente 

ou envio de arquivo online; 

Lousa ou flipchart (bloco de papel de cavalete), giz ou canetão para apoio do professor; 

Folhas de sulfite e canetas para apoio dos alunos; e 

Se professor achar interessante e/ou necessário projetor para apresentações.  

Observado do Realizado 

Professor preenche após a aula 

Tabela 1:Sugestão de Plano de aula 

Fonte: Autora 

 

Este plano de aula, a aplicação foi pensada para ser presencial. Mas, devido a pandemia 

do novo coronavírus, e como as aulas presenciais estão suspensas. A maior parte das faculdades 

se adaptaram ao modelo de aula virtual. 

Se estiver em sala de aula virtual, o professor terá que adaptar o plano para se comunicar 

com os alunos por vídeo. Sendo assim, irá necessitar de: 

✓ ferramenta de comunicação por vídeo e/ou licença para sala virtual; 

✓ criar link para sala virtual e enviar previamente para os alunos participantes; 

✓ computador para acessar o link no momento da aula; 

✓ ferramenta de apresentação para projetar e/ou fazer possíveis anotações; e 

✓ elaborar previamente uma apresentação para exibir o caso de ensino, anexos e 

referencial teórico. 

3.6. Revisão de literatura para o caso 

O caso de ensino “Nem tudo na vida são flores, mas quando forem, regue-as” tem como 

objetivo que os alunos reflitam sobre sustentabilidade empresarial, cultura organizacional e 

pode ser usado para refletir as políticas públicas para a mobilidade urbana. 

Esta revisão de literatura tem como objetivo complementar as notas de ensino, ser um 

material útil para reflexão e estudo do aplicador do caso. Ser um norteador para que o educador 
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use ou aprofunde a sua pesquisa no ato de preparar sua aula para a aplicação do caso. Mas não 

tem como meta esgotar os conceitos apresentados. 

Para compreender como a cultura organizacional pode influenciar a sustentabilidade, se 

faz-se necessário examinar alguns conceitos. Neste capítulo, faz-se uma breve revisão da 

literatura sobre os conceitos de sustentabilidade empresarial, cultura organizacional, e 

mobilidade urbana sustentável. 

3.6.1.  Sustentabilidade empresarial 

Esta parte deste trabalho aplicado tem como objetivo dar embasamento teórico sobre o 

tópico de sustentabilidade, pensando que dependendo do curso que o professor ministra, ele 

pode precisar estudar mais sobre o tema e assim aplicar o caso com mais segurança. 

Aqui tem um breve referencial de: 1. Sustentabilidade e o Desenvolvimento Sustentável; 

2. Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável; 3. Tripé da Sustentabilidade; 4. 

Gestão para a Sustentabilidade Empresarial; e 5. 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

 

Figura 6:Organização da Revisão de Sustentabilidade Empresarial 

Fonte: Elaboração da autora 

 

3.6.1.1.  Sustentabilidade e o Desenvolvimento Sustentável 

Falar em sustentabilidade atualmente parece ser algo comum, praticamente todas as 

empresas têm esta palavra no seu dia a dia. Porém entender o conceito e fazer sua 

implementação ainda se mostra desafiador para a maior parte das empresas. E, principalmente, 

não há consenso em como integrar esta agenda com o desenvolvimento sustentável no 

cotidiano.  Cada empresa desenvolve o tema como compreende mais confortável ou por 

necessidade, como por exemplo, cobranças do mercado ou das partes interessadas, e não o que 

é realmente necessário para alcançar integralmente os objetivos da Agenda 2030.  

Em agosto de 2019, 181 empresas estadunidenses lançam um manifesto dizendo que é 

necessário pautar os negócios em sustentabilidade13. 181 CEOs assinam um documento 

afirmando que “cada um dos stakeholders é essencial. Comprometemo-nos a entregar valor a 

 
13 IDEIA SUSTENTÁVEL. 181 empresas americanas assinam manifesto público de responsabilidade corporativa. Disponível 

em: <https://ideiasustentavel.com.br/manifesto-responsabilidade-corporativa/>. Acesso em: 10 ago. 2020. 
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todos eles, para o sucesso futuro de nossas empresas, nossas comunidades e nosso país.” 

(BUSINESS ROUNDTABLE, 2019, p.1, tradução nossa). 

Mas, também, há um paradoxo, quando 11.252 cientistas pautaram que estamos em 

urgência climática na carta aberta/ artigo World Scientists’ Warning of a Climate Emergency, 

tradução nossa para Cientistas do mundo alertam para a emergência climática. Alertando que 

medidas precisam ser priorizadas por toda a sociedade, incluindo as empresas e o poder público, 

que as ações realizadas até o momento não estão causando a mudança necessária para resolver 

o problema. E que, 40 anos depois da Convenção de Genebra (1979), quando se apresentam as 

primeiras negociações sobre o clima do planeta. Temos dados que ampliam a dificuldade em 

resolver os desafios de equilibrar o uso de recursos da terra com o estilo de consumir/produzir 

da humanidade, dados como o aumento, por década, desde 1979, em: 17,9% das emissões de 

CO2; 11,9% do consumo de energia produzida por petróleo; que perdemos 49,6% da cobertura 

florestal; e aumentamos a produção de carne para consumo em 11% (RIPPLE et al, 2019). 

Porém, a origem desta preocupação não é recente, começa em meados da Revolução 

Industrial, com alguns economistas, filósofos e pensadores analisando os impactos do novo 

jeito de produzir bens e serviços. Quando o sistema capitalista intensifica o desenvolvimento 

econômico com muita extração de recursos naturais, ampliando a desigualdade social e 

distribuição de renda. 

Até a definição mais utilizada e cunhada pelo Relatório Brundtland em 1987 “o 

desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades” (CNMAD, 1991, p.46, grifo nosso). Acrescentando a pauta, além dos impactos 

ambientais, também a pobreza e as desigualdades sociais. 

Ripple et al (2019) informam que houve alguns dados positivos, mas insuficientes para 

resolver a crise atual, como um leve declínio da taxa de natalidade, expansão do uso de novas 

energias, como a eólica por exemplo, e alternativas para sequestrar o carbono emitido.  

Ripple et al (2019)  desejam que haja  uma mudança transformadora, uma transição para 

um mundo com um futuro sustentável, mais justo e igualitário, que desta forma, uma mudança 

tão transformadora, com redução das desigualdades sociais,  justiça social e econômica, teremos 

um planeta com mais bem-estar para todos. 

Estes dados parecem ser distantes da realidade de muitas empresas, o dilema do 

crescimento econômico não estar associado a conservação de recursos e ao meio ambiente ainda 

persevera na mentalidade da alta liderança de muitas empresas. Um fato que demostra isso é a 

aumento exponencial do uso de recursos naturais e/ou materiais na produção e comercialização 
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de bens e serviços. Em 1905, o uso percapta era de cerca de 4,5 toneladas; em 2005 cerca de 

8,5 a 9,5 toneladas. Em 2015, cerca de 2 toneladas percapta para países em desenvolvimento e 

mais de 30 toneladas percapta para países desenvolvidos (UNEP, 2011, n.p). 

Estes fatores e desigualdades se exacerbam com o crescimento populacional, aumento 

do comércio global, aumento de consumo de biomassa e combustíveis fosseis, mudanças nos 

padrões de consumo, que por sua vez geram aumento da extração e recursos naturais, começa 

a escassez de recursos, ampliação desenfreada dos gases de efeito estufa, perda de 

biodiversidade, degradação do solo, poluição hídrica e poluição atmosférica. (UNEP, 2011, 

n.p). 

3.6.1.2. Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável 

Young (2015, VII) reflete “Se a empresa se constitui como a célula de um complexo 

sistema através do qual a sociedade capitalista moderna se organizou, até que ponto ela poderia 

desequilibrar este mesmo sistema a ponto de comprometer o próprio sistema que a concebeu?”. 

Isso gerou e ainda gera muitos debates e interpretações entre as empresas, em especial modo, 

as brasileiras. Em vários países e, também no Brasil, o conceito de sustentabilidade se 

desenvolve a partir da responsabilidade social corporativa. 

Carrol em 1979 interpretou que as empresas possuem quatro dimensões de 

responsabilidade social corporativa. Desenvolveu um modelo, a Pirâmide da Responsabilidade 

Social, que guiou muitos trabalhos e interpretações. Na pirâmide, sua base aparece a dimensão 

econômica, mostrando que a principal função da empresa é ser lucrativa.  

A segunda dimensão são as responsabilidades legais, as regras e leis básicas que a 

empresa deve seguir para operar. A sociedade espera que ela seja lucrativa, produzindo serviços 

e bens, mas operando dentro da lei. Na mesma pirâmide, logo acima, vem a dimensão ética, 

onde a empresa deve ter o senso de seguir certas normas que não estão na lei, mas são 

expectativas da sociedade. E por último, na ponta da pirâmide, aquela responsabilidade que a 

empresa escolhe se faz ou não, na releitura de 1991 ele passou a chamar de filantropia, são 

ações que demostram que a empresa é cidadã. 

Na figura abaixo, há a distribuição das quatro dimensões: 
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Figura 7: Ilustração do modelo Pirâmide da Responsabilidade Social de Carrol 

Fonte: CARROL, 2016, P. 5 

 

Em resumo, publicado em artigo de 2016, Carrol revisita e atualiza seu famoso modelo 

da pirâmide, explicando que a responsabilidade social compreende expectativas econômicas, 

legais, éticas e filantrópicas, que há a leitura da empresa e os anseios da sociedade. Conforme 

a figura acima. 

Início dos anos 2000, Carrol e Shartz propõem um novo um novo modelo, reconhecendo 

que o modelo da pirâmide pode ser limitador, porque passa a falsa sensação de hierarquia entre 

as responsabilidade. Assim, como a dificuldade de interpretar o que seria responsabilidades 

éticas e responsabilidades filantrópicas. Outro desafio é a integração entre as dimensões. E, 

apresenta o modelo de três domínios da responsabilidade social, conforme e a representação 

abaixo:  

 

Figura 8: Ilustração do modelo dos Três Domínios da Responsabilidade Social 

Fonte: SCHWARTZ, M.S., CARROL, A.B., 2003, p. 509 
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Este modelo de identificar as responsabilidades é mais avançado que a pirâmide, a 

empresa e/ou sociedade conseguem identificar quais as responsabilidades são prioridades, bem 

como as ênfases de cada domínio dadas pela gestão. É possível identificar padrões, 

consequências e seguimentos que se desdobram em sete novas categorias, conforme 

demostradas de I a VII na figura acima. 

No modelo, também é possível identificar aquelas empresas que valorizam mais o 

econômico, como no desdobramento do exemplo (a) da figura abaixo, muito próxima da teoria 

do acionista. 

Friedman, um dos precursores da teoria do acionista diz em 1970 que a 

responsabilidade social da empresa é gerar lucros dentro da lei. Seu argumento 

é o seguinte: se  a empresa está tendo lucro dentro da lei é porque está 

produzindo um bem ou serviço socialmente importante e, com isso,  ela pode  

remunerar os fatores de produção (capital e trabalho), gerando renda para a 

sociedade e impostos para os governos que estes sim, devem aplica-los para 

resolver os problemas sociais, sendo os mais indicados para isso. Qualquer 

aplicação de recursos da empresa que não seja para a geração de lucros é 

condenada por ele. ” (BARBIERI, CJAZEIRA, 2015, p.10). 

 

Figura 9: Ilustração dos possíveis desdobramentos dos Três Domínios da Responsabilidade Social 

Fonte: SCHWARTZ e CARROL, 2003, p. 524 

 

Então, podemos dizer que, na teoria do acionista não há preocupação com as 

externalidades do negócio. Que a empresa precisa maximizar os lucros e estar atenta a 

legislação para operar, pagar os impostos obrigatórios, que assim o governo irá fazer a parte 

que lhe cabe. Na figura acima, percebemos que o modelo (d) é o que apresenta maior equilíbrio. 

Onde a empresa busca a lucratividade, dentro da lei e da ética. 
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Como podemos perceber este modelo tem um limitador por não considerar o aspecto 

ambiental, que já era/é constantemente apontado por especialistas e cientistas desde a década 

de 70 e recentemente atualizado com o debate dos limites planetários e a Agenda 2030. 

Nosso planeta seguiu uma evolução determinada pelas forças geológicas 

desde sua origem, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Ao longo dessa jornada, 

passou por transformações significativas em sua crosta e atmosfera. Com o 

início da Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, um novo 

agente de mudança se somou às transformações geológicas. O rápido 

crescimento populacional [...], associado ao uso excessivo de recursos 

naturais, fez com que muitos indicadores de saúde da Terra saíssem da região 

segura. (ARTAXO, 2014, p. 14) 

Os cientistas Rockström et al., em 2009, apresentam o estudo dos limites planetários, 

descrevendo o impacto da ação humano no planeta Terra e a importância de operar seu 

desenvolvimento, prosperar sem colocar em risco a nossa sobrevivência na terra. Steffen et al, 

em 2015, apresenta um novo estudo atualizando os dados e demostrando a insustentabilidade 

do nosso modo de viver, demostrando que estamos em uma crise perigosa, onde o planeta pode 

não conseguir se regenerar. Ainda apontam, que já extrapolamos o espaço de segurança em 4 

dos 9 limites, podemos gerar mudanças abruptas no funcionamento da terra. 

 

Figura 10:Ilustração dos Limites Planetários 

Fonte: Limites Planetários na interpretação de Steffen et al apud SILVA, ARBILLA, 2018, p.1634 

 

Os 9 limites planetários são: 1. Mudanças climáticas; 2. Perda da integridade da biosfera 

(perda de biodiversidade e extinção de espécies); 3. Destruição do ozônio estratosférico; 4. 

Acidificação dos oceanos; 5. Fluxos biogeoquímicos (ciclos do fósforo e do nitrogênio); 6. 
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Mudança do sistema terrestre (por exemplo, o desmatamento); 7. Utilização da água doce; 8. 

Carga atmosférica de aerossóis (partículas microscópicas na atmosfera que afetam o clima e os 

organismos vivos); e 9. Introdução de novas entidades (por exemplo, poluentes orgânicos, 

materiais radioativos, nanomateriais e microplásticos). 

Na figura acima. Steffen et al (2015) explica que a área verde é considerada segura para 

a humanidade, a área amarela significa que estamos nos colocando em risco, que não há certeza 

da capacidade de regeneração da Terra, e a área vermelha é alto risco. Já a cinza, há estudos, 

mas não há consenso entre os cientistas. 

A aceleração da economia, principalmente depois de 1950 vem impactando o planeta 

de forma significativa, ano a ano, acelerando o aquecimento global, mudanças climáticas, 

colocando em risco a biodiversidade, e a sobrevivência humana. Os limites planetários reforçam 

o conceito do Antropoceno, que foi cunhado em 2000 como a: 

época geológica atual, para enfatizar o papel central do homem na geologia e 

ecologia, e o início dessa época nos finais do século XVIII, que coincide com 

o aumento nas concentrações de CO2 e CH4
14, e, também, com a invenção da 

máquina a vapor, em 1784” (SILVA, ARBILLA, 2018, p.1621). 

3.6.1.3. Tripé da Sustentabilidade (Triple bottom line) 

Na área da sustentabilidade, o conceito do triple botton line (tripé da sustentabilidade) 

talvez seja o mais conhecido, cunhado pelo sociólogo e consultor britânico John Elkington, 

ilustra as dimensões da sustentabilidade, a visibilidade deste modelo ganha força em 1997 

depois da publicação do livro Canibais de Garfo e faca, de sua autoria. 

Ele usa a metáfora do canibal para representar o empresário capitalista que só pensa na 

dimensão econômica, no lucro a qualquer custo e qualquer preço. E a metáfora do garfo de três 

pontas, cada ponta representa um aspecto importante no desenvolvimento sustentável, ou seja, 

a prosperidade econômica, a qualidade ambiental e a justiça social. A ideia central de sua teoria 

é este canibal aprender a usar o garfo, lucrando em seus negócios, mas equilibrando o impacto 

da sua operação entre a sociedade e o meio ambiente, ou seja, também promovendo inclusão 

social, desenvolvimento humano, preservação ambiental. 

Vale salientar que o capitalismo trouxe desenvolvimento econômico, mas também uma 

ampliação exacerbada das desigualdades sociais e uso ilimitado dos recursos naturais. 

Este conceito se consolidou e ganhou várias versões, que até hoje, muitas empresas 

usam estes 3 pilares para descrever a sustentabilidade. É comumente referenciada como o 

 
14 CH4 ou gás metano é fruto da decomposição da matéria orgânica, é facilmente encontrado em lixões e aterros sanitários. É 

produzido também na pecuária, estima-se que 16% das emissões mundiais seja pela criança de gados. Especialistas dizem que 

1 unidade de metano equivale a 20 unidades de dióxido de carbono (CO2). 
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modelo dos 3P: Profit (lucro), People (pessoas) e Planet (planeta). Conforme figura abaixo de 

Marrewijk, que ilustra os Três Pilares: econômico, pessoas e planeta.  

 
Figura 11:Ilustração do modelo de organização sustentável - 3Ps: Profit (lucro), People (pessoas) e Planet 

(planeta) 

Fonte: Marrewijk, M van, 2003, p. 101. 

 

A figura abaixo, ilustra outra versão do tripé da sustentabilidade, ilustrando as várias 

dimensões possíveis de serem priorizadas e analisadas na gestão corporativa. 

 

 
Figura 12 F:igura representando o Tripé da Sustentabilidade (triple botton line). 

Fonte: Gimenes, 2012, pag. 30 

 

A análise realizada por muitos especialistas é que apesar do tripé ser uma referência de 

muitas empresas em sua gestão, na prática há uma dificuldade de equilibrar as ponta, e assim 

priorizam o lucro, ou seja, o P de Profit. E mesmo havendo ações dos outros 2 Ps, ainda haverá 

um desequilíbrio, e assim gerando desconfiança e ceticismo das outras partes interessadas. O 
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que nos levaria ao tripé da insustentabilidade, que gera/geraria o contrário do desenvolvimento 

sustentável, ou seja, ao priorizar o econômico, a empresa incentiva o consumo excessivo 

(econômico), desigualdades sociais (social) e uso irresponsável dos recursos naturais e 

degradação do meio ambiente (ambiental). 

3.6.1.4. Gestão para a Sustentabilidade Empresarial 

Apesar da recente disseminação do discurso da sustentabilidade, grande parte 

dos executivos ainda considera o desenvolvimento sustentável uma espécie de 

mal necessário, uma vez que envolve regulações, custos e responsabilidades 

onerosas (HART, 2004, p.65). 

Aqui, vale ressaltar alguns marcos importantes, até final dos anos 80 as empresas que 

resolviam contribuir com a sua comunidade, ou ter na sua gestão o olhar no ambiental e social 

era algo voluntário e assistencialista. Isso começa a mudar com a Constituição Brasileira de 

1988, nos artigos 203 e 204 que definem o que é Assistência Social, esclarecendo o que é do 

poder público a responsabilidade de fazê-lo. Surgindo um movimento para definir o que é 

serviço social, compromisso social e responsabilidade Social (REIS, 2007, n.p) 

Contudo, há o incentivo para que as empresas contribuam com a redução das 

desigualdades sociais, principalmente a partir dos anos 90, incentivo a publicação de balanços 

sociais, leis de incentivos fiscais como a lei nº 9.790/1999, que dispõe as parcerias de pessoas 

jurídicas e físicas com as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPS).  A 

lei nº 9.608, de 1998 que define o que é serviço voluntário. 

Surgem as leis de cotas como a de contratação de Pessoas com Deficiência (lei 

nº8.213/1991) e da contratação de jovens aprendizes (lei nº 10.097/2000, ampliada pelo Decreto 

Federal nº 5.598/2005). 

E, também se consolidam vários instrumentos normativos de gestão sustentável, como 

as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT e da International 

Organization for Standardization (ISO). 

A definição de Responsabilidade Social pela norma da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas ABNT NBR 16001 (2012) e da ISO 26000 (2010) é 

a responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e 

atividades (bens e serviços) na sociedade e no meio ambiente, por meio de um 

comportamento ético e transparente que: 1. contribua para o desenvolvimento 

sustentável, inclusive para a saúde e o bem-estar da sociedade; 2. leve em 

consideração as expectativas das partes interessadas; 3. esteja em 

conformidade com a legislação aplicável; 4. seja consistente com as normas 

internacionais de comportamento; e 5. esteja integrada em toda a organização 

e seja praticada em suas relações. (MMA, INMETRO, 2016, p.10) 
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Nesta definição já se espera o desenvolvimento sustentável, ou seja, lucratividade, com 

qualidade de vida para as pessoas e preservação ambiental. Voltando a reflexão de Young 

(2015, VII), que diz que o “equilíbrio sempre delicado entre o interesse particular e coletivo, da 

livre iniciativa e do interesse público inspirou acirrados debates”. Ainda reflete, se a empresa 

tem o conhecimento da importância de equilibrar sua operação com o desenvolvimento 

sustentável, o que impede é a falta de consenso para administrar as suas externalidades. 

A ISO 26000 (2010) é uma referência porque em seu processo foi consultada muitas 

partes interessadas, de diferentes esferas em todos os continentes. Apesar de ela ser uma 

metodologia voluntária, é um convite para as todas as organizações a olharem suas práticas de 

forma holística, olhando todos os impactos do sistema. E, convida a se relacionar com as 

diversas partes interessadas de forma estratégica. 

Observe abaixo a figura, onde apresenta os temas centrais para alcançar objetivos no 

curto, médio e longo prazo. 

 

Figura 13: Os sete temas centrais da Norma ISO 26000 

Fonte: ABNT NBR 26000:2010, seção 6 

 

E, a busca por ser uma empresa sustentável, é importante ressaltar, que gerou o 

engajamento (ou discurso) de muitas empresas na Agenda 2030 dos 17 ODS. Assim, como 

modelos de gestão que expliquem seus processos ou certificações. 

Segundo Epstein, Buhovac, Yutha (2010, p. 41) há o entendimento da importância da 

sustentabilidade corporativa, porém o desafio é incorporar na tomada de decisões, por isso 

muitas empresas não têm sucesso em sua aplicação. Isso acontece, porque o resultado não é 
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visto no curto prazo, e as ações vão sendo negligenciadas para depois, favorecendo a 

lucratividade imediata.  

As empresas hoje, consistem em um dos espações mais acentuados de poder, decisões 

que impactam seus negócios, mas nos diversos públicos e partes interessadas, seus interesses e 

operações podem ser um grande limitador ou potência de desenvolvimento social, econômico, 

e de ações de sustentabilidade (SICA; BIANQUINI; TERRERI; 2019). 

Hart reafirma o conceito de empresa sustentável como “aquela que contribui com o 

desenvolvimento sustentável, gerando, simultaneamente, benefícios econômicos, sociais e 

ambientais – conhecidos como os três pilares da sustentabilidade” (HART, 2004, p.66). 

Observe na figura abaixo o modelo de valor sustentável, onde é possível ver a integração 

da sustentabilidade na gestão, divididos nos quatro quadrantes. 

 
Figura 14: Modelo de valor sustentável de Hart 

Fonte: HART, MILSTEIN, (2004). 

 

Em pleno século XXI, não é mais possível ver a empresa como empreendimento cheio 

de recursos materiais e humanos com um único objetivo, maximizar seus lucros para os 

acionistas. É necessário reconhecer que ela é uma soma de pessoas e recursos para gerar 

tendências, inovações, mudanças, transformações. Ela gera lucros, mas também se torna uma 

cidadã do mundo. 
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A inovação radical é um processo importante na sustentabilidade. Radical15, na 

definição de Bauman (2017, n.p), é chegar as “raízes”. É a descontinuidade de um sistema, 

cultura, ou processo produtivo para algo melhor para o planeta ou pessoas.  Aqui, podemos citar 

como exemplo, uma das grandes preocupações dos ambientalistas na década de 80/90, o buraco 

na camada de ozônio provocada principalmente pelo gás clorofluorocarboneto (CFC). O CFC 

era muito utilizado pela indústria, em produtos como: cosméticos, sprays, aerossóis, geladeiras, 

aparelhos de ar-condicionado, solventes e outros. 

No Protocolo de Montreal (1987) os países se comprometeram a reduzir a produção e 

comercialização de produtos com CFC para proteger a camada de ozônio da Terra. A indústria 

precisou pensar em alternativas e começou a usar outros gases, como o hidrofluorocarboneto 

(HFC), que voltou a virar pauta importante para ambientalistas, que continuam estudando e 

alertando que, embora o HFC não cause buracos na camada de ozônio, o seu uso em excesso 

está contribuindo para o aquecimento global do nosso planeta. 

As inovações para a sustentabilidade devem levar as empresas, a indústria e o mercado 

a buscarem soluções que continuem atendendo seu principal propósito, que é crescimento 

econômico, mas tendo consciência das contradições geradas pela sua operação, e assim reduzir 

seu impacto ambiental e social. 

A inovação incremental, ou seja, métodos que profissionalizam os processos ou 

inserem novos no sistema, seja para gerar economia de tempo, insumos ou neutralizar 

desperdícios. Um exemplo no segmento da mobilidade é o Programa Ambiental do Transporte- 

Despoluir16, mantido pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), Serviço Social do 

Transporte (SEST) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) que 

reproduzem a metodologia para os operadores de transporte do país, que inserem na sua 

operação. Há um pilar muito importante que é o de treinamento dos profissionais para fazer a 

manutenção corretiva, preventiva e preditiva (mecânicos, eletricistas, borracheiros, e diversos 

outros profissionais), evitar o desperdício de peças na manutenção, evitar o desperdício de 

diesel no ato de conduzir, gerando uma condução do ônibus e/ou caminhão mais segura; 

inserção de biocombustíveis que são menos nocivos ao meio ambiente. Porém, o principal pilar 

são as inspeções veiculares, a Avaliação Veicular Ambiental, que segundo o Programa garante 

um padrão de emissões de gases nocivos no ar, diminuindo o impacto da poluição ambiental e 

 
15 Zygmunt Bauman (1925-2017), sociólogo polonês explica através da teoria da modernidade líquida, que desorganiza todas 

as esferas das relações sociais. Bauman explica que pessoas ou organizações são chamadas de “radicais” quando suas ideias e 

ações chegam até suas “raízes”, às de um problema, um desafio, uma tarefa. O substantivo latino radix, do qual se origina o 

adjetivo “radical”, diz respeito às raízes, mas também pode ser usado para explicar fundações e origens. 
16 Programa Despoluir existe há 13 anos e é o principal Programa de Sustentabilidade dos Operadores de Transporte 

http://www.despoluir.org.br/ 
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a segurança das pessoas, priorizando o atendimento a regulação. Mas, o Programa não busca 

alternativas de ir além, como por exemplo mudar as fontes energéticas dos veículos. 

O modelo de organização inovadora sustentável é uma resposta às pressões 

institucionais por uma organização que seja capaz de inovar com eficiência 

em termos econômicos, mas com responsabilidade social e ambiental. Esse 

tipo de organização busca vantagem competitiva desenvolvendo produtos, 

serviços, processos e negócios, novos ou modificados, com base nas 

dimensões social, ambiental e econômica. Ela reúne duas características 

essenciais: é inovadora e orientada para a sustentabilidade. Esses objetivos são 

factíveis, [...]. Logo, institucionaliza-se uma nova lógica de produção na qual 

a sustentabilidade e a inovação caminham juntas (BARBIERI et al, 2010, 

153). 

Inovações incrementais são importantes como início da mudança, porém a 

sustentabilidade corporativa exige planejamento e ações que promovam as inovações radicais, 

que possam subverter a lógica da produção de bens e serviços do capitalismo atual, assim como 

a relação com as partes interessadas (HART, 2006, n.p). Hart ainda diz que não basta o 

“esverdeamento” das táticas da empresa, se adequando a legislação, normas e gestão 

socioambiental.  

É a sustentabilidade por mudança sistêmica é a mais interessante, porque além da raiz 

defende a mudança de paradigma, então, se um dos problemas é o consumo acentuado de carne 

bovina, começa-se a buscar alternativas para o não consumo de carne. Se o problema são os 

combustíveis fósseis, busca se alternativas para a sua substituição, como a energia fotovoltaica, 

por exemplo. 

Segundo a lógica do não ter consenso, não existe um único modo e/ou modelo de 

implementar a sustentabilidade. 

A figura abaixo, temos um dos vários modelos de sustentabilidade corporativa. Este 

modelo considera as premissas de entrada: Contexto externo (regulatório e geográfico); 

Contexto interno (missão, estratégia corporativa, sistemas, a estrutura organizacional e sua 

cultura); o Contexto dos negócios (setor que está inserido, clientes e produtos); Recursos 

humanos e financeiros. (EPSTEIN et al, 2010, p.42). 

Estas premissas de entrada oriental a alta liderança nas tomadas de decisão, que levam 

conjuntamente com suas gerências a pensarem ações norteadoras das estratégias da 

sustentabilidade, suas estruturas, sistema, ações, programas, inovações (EPSTEIN et al, 2010, 

p.43). 
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Figura 15: Ilustração do modelo de Implantação de Sustentabilidade Corporativa 

Fonte: (EPSTEIN et al, 2010, p.42, tradução nossa) 

 

A gestão destas ações levou a analisar o desempenho da empresa, ou seja, o impacto 

das suas externalidades positivas e negativas, bem como a reação das partes interessadas 

(stakeholders), afetando por último o desemprenho financeiro corporativo (EPSTEIN et al, 2010, 

p.43). 

Segundo os autores Epstein et al, este modelo pode ajudar gerentes e alta liderança a 

implantar a sustentabilidade, e gerenciar os fatores sociais e ambientais de forma a impactar 

positivamente o resultado econômico. 

3.6.1.5.  17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

Os objetivos do desenvolvimento sustentável representam uma oportunidade 

de expandir a influência de temas ambientais nos compromissos relacionados 

ao desenvolvimento humano (CARVALHO, 2015, p. 72) 

Conforme toda a explanação anterior, podemos entender que houve um avanço dos 

conceitos até chegarmos à responsabilidade social, sustentabilidade corporativa e o 

desenvolvimento sustentável, que pode ser entendida como a soma de práticas que visam o 

desenvolvimento sustentável dos negócios e da sociedade. Desenvolvimento sustentável é a 



42 

 

capacidade de atender às necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das 

futuras de fazerem o mesmo. (VEIGA, 2015) 

Aqui também vale ressaltar a contribuição de Amartya Sen, que defende que 

desenvolvimento é também uma prática de liberdade. 

Os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a perspectiva da liberdade 

seja colocada no centro do palco. Nessa perspectiva, as pessoas têm de ser 

vistas como ativamente envolvidas – dada a oportunidade – na conformação 

de seu próprio destino, e não apenas como beneficiárias passivas dos frutos de 

engenhosos programas de desenvolvimento. O Estado e a sociedade têm 

papéis amplos no fortalecimento e na proteção das capacidades humanas. São 

papéis de sustentação, e não de entrega sob encomenda (SEN, 2000, p. 71). 

Em 2000, líderes mundiais preocupados com a pobreza extrema, se reúnem na sede das 

Nações Unidas e lançam os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM): 1. Erradicar 

a pobreza extrema e a fome; 2. Alcançar o ensino primário universal; 3. Promover a igualdade 

de gênero e empoderar as mulheres; 4. Reduzir a mortalidade infantil; 5. Melhorar a saúde 

materna; 6. Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 7. Garantir a sustentabilidade 

ambiental; e 8. Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento. 

Esta iniciativa tinha indicadores que foram acompanhados, avaliados avanços, 

limitações e retrocessos. Os 8 ODM ficaram vigente de 2000 à 2015, eles mostraram que metas 

mundiais funcionam, reduziram a pobreza, mas não atingiram a toda a meta inicialmente 

pensada.  Eles precederam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a nossa Agenda 

2030. 

A agenda 2030 com os 17 ODS foi lançada em 2015, 193 países se comprometeram, 

juntamente com representantes da Organização das Nações Unidas. Um compromisso mundial 

para erradicação da pobreza, combater as mudanças climáticas e promover a igualdade. 

Os 17 ODS são um convite para que todos participem da transformação do planeta, 

promover um mundo mais justo e igualitária, defendem que todos temos a responsabilidade de 

contribuir com o alcance das 169 metas que compõem este pacto global. 

 

Figura 16: Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que compõem a Agenda 2030 

Fonte: Organização das Nações Unidas (2015) 
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A busca por melhores indicadores de sustentabilidade teve recente virada 

histórica. Com a adoção da Agenda 2030 pelos 193 Estados membros da 

Organização da Nações Unidas (ONU), em 25 de setembro de 2015, a 

decorrente necessidade de se acompanhar e avaliar desempenhos nacionais, 

regionais e locais relativos a seus 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) condenou à obsolescência quase todas as iniciativas dos 

40 anos precedentes. O mesmo se aplica às descrições analíticas que elas 

mereceram. (VEIGA, 2019, p. 27) 

Segundo a Organização das Nações Unidas, em 2020, estima-se que a população global 

chegou a 7,8 bilhões. Se faz, cada vez mais urgente atingir as metas, se faz necessário o maior 

envolvimento das empresas e o diálogo entre as diversas partes interessadas 

(multistakeholders). 

3.6.2. Cultura organizacional e mudança 

Esta parte deste trabalho aplicado tem como objetivo dar embasamento teórico sobre o 

tópico de cultura organizacional e mudança, conceitos estudados em várias ciências sociais. 

Cultura Organizacional é um conceito amplamente difundido, estudado há décadas por 

vários estudiosos, pesquisadores, disciplinas e ciências sociais. Começando pelo dicionário 

Houaiss, cultura é o conjunto de padrões de comportamentos, crenças, costumes, atividades, 

entre outras de um grupo social; organização é a associação, entidade de cunho social, político 

ou administrativo, empreendimento, firma, relativo à empresa17. 

CULTURA no meio acadêmico se dá ainda no século XIX, com o trabalho de 

Tylor18. Este autor considerava a cultura como um lócus que agrega 

integralmente os diferentes avanços das pessoas, avanços estes promovidos 

por meio de processos individuais de aprendizagem. Em outras palavras, a 

cultura não é vista pelo referido autor como algo intrínseco e geneticamente 

determinado – como uma característica biológica inata de cada um de nós –, 

mas como algo a ser apreendido ao longo das nossas trajetórias individuais de 

vida. (ALMEIDA, 2012, p.12) 

Na ciência da administração, a cultura organizacional começa a ser amplamente 

analisada a partir dos anos 60, do século XX, relacionando os comportamentos dos indivíduos 

e grupos e como eles interferem na gestão e operação da organização (ALMEIDA, 2017, p.17). 

“Estudos sobre cultura alavancam em meados dos anos 80, principalmente pelo crescente ganho 

de produtividade advindo da cultura oriental” (SILVA, MOURA, 2013, n.p) e pelo sucesso de 

estudos, como o modelo de três dimensões do Edgar Schein, doutor em psicologia social, 

reconhecido como um dos maiores estudiosos sobre cultura organizacional. 

 
17 HOUAISS, A. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010. 
18 Edward Burnett Tylor (1932-1917), foi um antropólogo britânico, é considerado na academia o precursor do conceito de 

cultura que usamos atualmente. O conceito foi registrado em sua obra Primitive Culture: researches into the development of 

mythology, philosophy, religion, language, art and custom, de 1871. 
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"Cultura organizacional é um substrato de crenças e valores que fundamentam as 

práticas formais e informais que constituem a dinâmica de cada organização" (FLEURY, 

FISHER, 1996, p.9). Esta dinâmica é composta por um conjunto de estruturas, diretrizes, 

hábitos, comportamentos, que influenciam nas relações e logo nas decisões. 

Uma das definições mais interessantes de Schein sobre Cultura Organizacional é: 

[...] um conjunto de pressupostos básicos compartilhados que um grupo 

aprendeu ao lidar com seus problemas de adaptação externa e de integração 

interna, e que funcionam suficientemente bem para serem considerados 

válidos e, por isso, ensinados a novos membros como a forma correta de 

perceber, pensar e sentir, em relação a esses problemas. (SCHEIN, 1992 apud 

ROCHA, PELOGIO, AÑEZ, 2013, p. 457) 

O conceito continua evoluindo e é utilizado por várias ciências sociais. Neste quadro 

abaixo, há uma breve sistematização do conceito de cultura organizacional 

Período  Evolução do conceito de Cultura Organizacional 

Décadas de 60 e 70. O conceito de CO nesse período, não guardava relação com os conceitos 

clássicos de cultura encontrados na antropologia e remetia muito mais a 

valores morais e substantivos.  

A cultura organizacional apareceu ligada a práticas de desenvolvimento 

organizacional e era vista como forma de combate à burocracia, a partir da 

introdução de valores "humanísticos", tais como subjetividade, confiança, 

cooperação e autodesenvolvimento. Podendo servir como instrumento de 

melhoria da organização, melhoria dos processos humanos. 

Décadas de 80 até 90 A reestruturação produtiva que tem início nos anos 70, aparentemente 

motivou o ressurgimento - com plena força do conceito de cultura 

organizacional. Com a clássica definição de Schein (1992): conjunto de 

pressupostos básicos compartilhados que um grupo desenvolveu ao lidar 

com problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionam 

bem o suficiente para serem considerados válidos e, portanto, ensinados a 

novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir com 

relação a esses problemas.  

A cultura é caracterizada nesse período como variável, sendo possível 

controlá-la, medi-la, usá-la e modificá-la.  

Meados de 90 até hoje O conceito nesse período reúne três aspectos importantes: 

1) a cultura organizacional mantém seu valor instrumental e passa a ser 

vista como variável estratégica, capaz de gerar diferencial competitivo  

2) em consequência, a cultura organizacional passa a ser considerado 

como um ativo intangível da organização  

3) finalmente, retoma-se a associação entre valores organizacionais e 

valores éticos, pela via de temas como ética nos negócios e 

responsabilidade social.  

Credita-se à cultura a possibilidade de resolução de problemas de 

administração moderna sem apelo à coerção e ao autoritarismo.  

Tabela 2: Quadro com breve evolução do conceito de Cultura Organizacional (adaptado de CHAMON, 2007) 

Fonte: TAKEI, OLIVEIRA, CARNIELLO, 2012, p.4. 
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Edgar Schein define que há três dimensões: 

• Artefatos: parte visível da empresa, composta pela infraestrutura do prédio, como 

as pessoas se vestem, logo, produtos produzidos, como é divulgada a marca. Bem 

como comportamentos visíveis, como conduta, anedotas contadas no dia a dia. 

• Normas e valores: começa a parte turva da cultura organizacional, composta pela 

missão e valores que são divulgadas, as estratégias compartilhadas pela gestão, 

normas e regras exigidas pelas lideranças. 

• Pressupostos: é a parte mais difícil de analisar, são as percepções dos indivíduos da 

organização, sentimentos causados pela estrutura e cultura da organização, são as 

crenças e valores enraizados, aquilo que todos acreditam ser verdade, mesmo que 

de forma inconsciente. 

Então, quando estudamos a cultura organizacional, temos que ter a ciência que há uma 

parte dita e visível, uma parte não dita e visível, uma parte dita que é invisível, e por fim uma 

parte não dita e invisível, mas que pode ser sentida. Os artefatos são vivenciados quando os 

valores e pressupostos estão conectados. 

A figura abaixo, ilustra os modelos de cultura organizacional realizadas por Schein. 

 
Figura 17:Modelos de cultura organizacional de Edgar Schein 

Fonte: Harvard Business Review Brasil 
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Atualmente, praticamente todas as empresas possuem missão e valores que podem ser 

divulgados no processo de admissão dos funcionários, podem estar em paredes espalhas pela 

empresa ou podem ser vivenciadas no dia a dia. As pessoas que compõem a empresa e suas 

partes interessadas, principalmente clientes, funcionários, e a concorrência podem ter facilidade 

de fazer a leitura da cultura organizacional, como verdadeiramente atuante ou ilusória, aquela 

que tem um discurso, mas a prática é diferente. 

Contudo, aquelas que possuem uma gestão mais rígida, fechada para o diálogo e não 

deixa transparente a sua gestão e operação, são mais difíceis de serem entendidas. Quanto maior 

os valores imersos, mas difícil é a gestão da mudança. 

3.6.2.1.  Cultura Organizacional e o Desenvolvimento Sustentável 

A agenda 2030 traz muitas metas que podem ser utilizadas para implementar o 

desenvolvimento sustentável na cultura organizacional. Mas, este trabalho destacará três, que 

estão no objetivo 16 “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis” (ONU BR, 2015, p.36:  

16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas 

formas; 

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos 

os níveis; 

16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e 

representativa em todos os níveis (ONU BR, 2015, p.36) 

Pela nova lógica, o mundo está ansiando transparência, exige da gestão da empresa uma 

postura de abertura para o diálogo, analisar os impactos de sua operação no máximo de âmbitos, 

e fazer escolhas que equilibrem os interesses das diversas partes interessadas. 

O objetivo 17 “Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para 

o desenvolvimento sustentável” (ONU BR, 2015, p.37) também faz um convite que a empresa se 

torne parceira para o desenvolvimento do seu país, que coopere com todos os outros ODS. A 

cooperação é universalizada, entre países, empresas, segmentos, partes interessadas. 

Apresentando a importância de 5 eixos: finanças, tecnologia, capacitação, comércio e questões 

sistêmicas.  

Finanças apresenta a necessidade de disponibilizar recursos para o desenvolvimento 

sustentável; Tecnologia com o foco em gerar inclusão social, ampliar acessos; Capacitação 

como foco em divulgar, apoiar e implementar todos os ODS; Comércio que apoie o 
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desenvolvimento sustentável, aberto para a inserção de um número maior de agentes; e 

Questões sistêmicas é a empresa perceber que sua forma de atuar, a produção dos seus produtos 

e/ou serviços fazem parte de um sistema, e que impactam de forma positiva e/ou negativa, na 

qualidade de vida das pessoas e do planeta, assim o que se espera é que ela desenvolva seu 

trabalho consciência, com coerência em sua atuação, que desenvolva ou esteja aberta para 

parcerias multissetoriais, contribua com dados, monitoramento e prestação de contas, ou seja, 

seja transparente em sua atuação. (ONU BR, 2015, p.37). 

A cultura importa porque é um poderoso e muitas vezes ignorado conjunto de 

forças latentes que determinam o comportamento, a maneira como se 

percebem as coisas, o modo de pensar e os valores, tanto individuais como 

coletivos. A cultura organizacional em particular importa porque os elementos 

culturais determinam a estratégia, os objetivos e o modo de operação da 

empresa. Os valores e o modo de pensar de líderes e de gerentes seniores são 

parcialmente determinados pela herança cultural de cada um e pelas 

experiências que compartilharam (SCHEIN, 1999 p.29- 30). 

Segundo pesquisa do Pacto Global Rede Brasil (2020, n.p), dos 200 maiores PIBs do 

nosso mundo, 78,5% pertencem são de empresas, ou seja, 157 maiores PIBs estão no setor 

privado. Vale destacar, que “a receita das 10 maiores empresas equivale aos 180 menores PIBs” 

(PACTO GLOBAL, 20202) 

Algo que devemos destacar é que as empresas influenciam fortemente públicos, e que 

possuem poder para garantir ou não o cumprimento dos ODS. Já há várias iniciativas no 

mercado, mas ainda é necessário Mudança Sistêmica. 

Demanda planejamento e inserção nas estratégias dos negócios, mudanças de 

paradigmas para que haja a implementação, e muito engajamento. 

Engajamento com envolvimento de várias partes interessadas, planejamentos de médio 

e longo prazo, com metas arrojadas. A liderança da empresa necessita ter paciência para ouvir 

as partes interessadas e realmente escutar o que está sendo dito, incluir sempre que possível nas 

suas decisões. 

A liderança deverá pensar inovações disruptivas para sair da lógica dos “business as 

usual”, a sustentabilidade precisa ser valorizada pelos CEOs e o mesmo deve ser remunerado 

com pelos resultados apresentados em prol do desenvolvimento sustentável. 

No Fórum Econômico Mundial, é reconhecido a importância de valorizar uma nova 

forma de fazer negócios, ou seja, que as empresas pensem novas soluções que atendam as 

expectativas da sociedade. As pessoas e o planeta não sustentam mais as empresas operarem 

no século XXI, com as soluções do século XX. Como disse o Presidente Executivo do Fórum 
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Econômico Mundial, estamos vivendo a crise mais severa que o mundo experimentou desde a 

Segunda Guerra Mundial. (SCHWAB, 2020, n.p., tradução nossa) 

3.6.3. Contextualizando políticas públicas para a mobilidade urbana 

Esta parte deste trabalho aplicado tem como objetivo dar embasamento teórico sobre o 

tópico de mobilidade urbana, pensando que dependendo do curso que o professor ministra, ele 

pode precisar estudar mais sobre o tema e assim aplicar o caso com mais segurança. 

Aqui tem um breve referencial de: 1. Mobilidade Urbana; 2. Mobilidade Urbana e a 

Cidade; e 3. Transporte Urbano Coletivo. 

 

Figura 18: Organização da Revisão que contextualiza políticas públicas para a mobilidade urbana 

Fonte: Elaboração da autora 

3.6.3.1. Mobilidade Urbana 

A partir da definição das Nações Unidas “Transporte não é uma finalidade em si, mas 

um meio que permite às pessoas acesso a qualquer necessidade: emprego, mercados e bens, 

interação social, educação e uma série de outros serviços que contribuem para vidas saudáveis 

e plenas” (CNM, 2017, p 3). A mobilidade urbana é a organização do espaço de circulação e a 

integração entre os diversos modais para facilitar a locomoção de pessoas, bens e serviços. 

Mobilidade é muito mais que um modal, afeta toda a sociedade, as cidades urbanas 

mudam a lógica da circulação, são mais intensas, principalmente depois da década de 70, os 

carros se tornam objeto de desejo da população, e ao mesmo tempo privilegia as políticas de 

infraestrutura e construção de grandes avenidas e rodovias para atender este novo modelo. A 

cultura do consumo do carro, ou seja, do transporte individual motorizado, foi fortemente 

incentivada, como explica Fontenelle (2017), pela indústria cultural de massa, ou seja, cinema, 

revistas, televisão e publicidade. Era a materialização da liberdade, já o transporte coletivo, do 

comum, de submissão ao sistema. 

Mudar o transporte coletivo para o individual é uma forma de status, demonstrar a sua 

posição social. Segundo o IPEA nos últimos 10 anos houve a ascensão da classe média e um 

dos impactos foi a ampliação de frota de carros nas vias urbanas, e a degradação do transporte 

coletivo urbano. 
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A construção das vias rodoviárias e o transporte individual ampliou a demanda de 

espaço na cidade, alterando o modo de vida das pessoas e sua circulação pela cidade, causando 

novos problemas, como: congestionamentos, poluição, diminuição da qualidade de vida dos 

indivíduos, um número grande de acidentes de trânsito, sobrecarga do sistema de saúde, e 

outros. 

Observe a figura ilustrando a eficiência no uso do espaço público por cada tipo de modal.  

 

Figura 19: Ilustração Mobilidade Sustentável -Eficiência no uso do espaço público por cada tipo de modal 

Fonte: Agência Brasil (2017) 
 

A organização socioespacial e territorial também demonstra os impactos no transporte 

das pessoas, acessos e a forma que circulam e ocupam a cidade. Muitos bairros são dormitórios, 

grupos em vulnerabilidade social e econômica, possuem menos acesso a cidade. A periferia tem 

barreiras de acesso à cultura, saúde, trabalho e outras demandas que ampliam a necessidade do 

deslocamento. 

Assim, “mobilidade é um emaranhado de movimento físico, de significado e prática. 

Cada um desses elementos da mobilidade é, em meu entender, político. Mobilidade é também 

movimento social” (CRESWELL, 2009, p.25). Então, o conceito está em plena evolução, mas 

somente depois de 1990 que se começou a olhar pelo paradigma das pessoas. 

3.6.3.2. Mobilidade Urbana e a Cidade 

Hoje, o país apresenta a pauta da mobilidade urbana como um dos desafios a serem 

solucionados para promover o pleno desenvolvimento das grandes cidades, a regulação e a 
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integração se tornaram obrigatórias. Em 2012, com a Lei 12.587, também chamada de Lei da 

Mobilidade Urbana, obriga que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem e 

apresentem um Plano de Mobilidade Urbana (PMU), que levem em consideração a visão e 

necessidade de todas as partes interessadas, obrigando as cidades a pensar e pautar a mobilidade 

focada na qualidade de vida dos indivíduos, e na priorização dos modais de transporte não 

motorizado e serviços de transporte público coletivo. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para o 

acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que 

contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política 

de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão 

democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. 

O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e 

coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que 

garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município. 

(Lei Federal nº 12587, de 3 de janeiro de 2012, 2º e 3º ARTIGOS) 

Estas cidades deveriam elaborar e entregar para a sociedade este documento contendo 

suas diretrizes até abril de 2015 ou as prefeituras não conseguiriam obter recursos federais para 

sua implementação de soluções e investimentos na área. Contudo, este prazo já foi adiado duas 

vezes e espera-se que todas as cidades elaborem até abril de 2021, conforme medida provisória 

nº 906/ 2019. 

Segundo a Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos, até setembro de 

2019, 313 municípios possuem o documento e estão aptas a receberem os investimentos. Ou 

seja, cerca de 14% das cidades. Um número pequeno para a necessidade do país, estes dados 

corroboram com a dificuldade de avançar com as soluções desta pauta, impactando 

negativamente no cotidiano das pessoas e no desenvolvimento das cidades. 

3.6.3.3. Transporte Urbano Coletivo  

O transporte coletivo ainda é a melhor opção para milhares de trabalhadores. Segundo 

Cunha (2018), os dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) 

dizem que os ônibus urbanos transportam diariamente cerca de 40 milhões de pessoas. 86% da 

demanda por transporte coletivo do país são ônibus coletivos urbanos. Vale salientar que, dos 

5570 municípios brasileiros, 52,1%, ou seja, 2901 cidades possuem transporte urbano coletivo 

operado por 1800 empresas privadas concessionárias e fiscalizadas pelo poder público. 

No gráfico abaixo, observamos o transporte público por ônibus em números - 

municípios atendidos. 
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Figura 20: Gráfico ilustrando o transporte público por ônibus em números: municípios atendidos 

Fonte: NTU (2019) 
 

A figura abaixo ilustra o transporte público por ônibus em números: frota total de ônibus 

e idade média da frota em 32,5% da frota nacional. 

 

Figura 21: Ilustração representando o transporte público por ônibus em números: frota total de ônibus e idade 

média da frota nacional 

Fonte: NTU (2019) 
 

A figura abaixo ilustra o transporte público por ônibus em números: empresas 

operadores e geração de empregos. 

 

Figura 22: Ilustração O transporte público por ônibus em números: empresas operadores e geração de 

empregos 

Fonte: NTU (2019) 
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Destaca-se que a mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras se tornou um 

obstáculo, as cidades foram crescendo sem o necessário planejamento, gerando uma 

infraestrutura que prioriza o uso do automóvel, precarizando o serviço de transporte coletivo, 

as vias são idealizadas para suprirem a circulação dos carros. Segundo dados do Departamento 

Nacional de Trânsito – DENATRAN, em janeiro de 2019, a frota brasileira de automóveis é 

54% maior que todos os outros modais de transporte. Se somarmos carros, motos, motocicletas 

e motonetas, temos cerca de 80% da frota brasileira composta por transporte individual 

motorizado. 

No lugar de um ônibus que cabe em média 50 passageiros, temos 33 carros que ocupam 

12 vezes mais espaço, ampliando o desafio da mobilidade urbana, congestionamentos, poluição 

e os acidentes de trânsito. Segundo estudo realizado pela NTU (2019), nos últimos 20 anos, as 

empresas de ônibus perderam juntas 35% de passageiros pagantes, aumentando o custo da 

operação e consequentemente o valor da passagem se torna mais cara. 

A figura abaixo demostra como os carros ocupam as ruas e são menos eficientes. 

 

Figura 23:Ilustração Carros ocupam as ruas e são menos eficientes 

Fonte: Senado Federal (2013) 
 

Mobilidade também é gestão de tempo e as relações estabelecidas com as pessoas e 

territórios, o carro ainda é visto como um recurso que demonstra status, o governo brasileiro e 

as empresas montadoras investiram fortemente em várias estratégias para ampliar a compra e o 

uso de carros, hoje a cidade está ocupada por veículos e por um problema estrutural de 

circulação. Podemos citar São Paulo, onde trabalhadores, moradores dos bairros periféricos, 

podem levar mais de três horas no trajeto entre sua casa e o trabalho, como cita Vasconcellos 

“Circular é preciso, viver não é preciso” (VASCONCELLOS, 1999, p. 1), os trabalhadores mais 

pobres gastam em média 40 dias por ano com deslocamento casa/trabalho, o que impacta 

fortemente na qualidade de vida. 
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Enquanto isso, as dificuldades para se aplicar uma política pública de transporte coletivo 

são diversas, “o governo brasileiro é responsável por realizar, planejar, delegar, a gestão de 

transporte público urbano, de forma que na maioria das cidades brasileiras, as empresas 

privadas, em regime de concessão ou permissão são as mais indicadas para a execução do 

serviço” (ANTUNES; ROMEIROS; SIGRIST, 2017, p. 26). 

Conforme já dito, dados da Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos 

mostram que apenas 14% das cidades conseguiram elaborar seus planos municipais de 

mobilidade e a pesquisa do Instituto de Estudos Socioeconômicos aponta que a verba federal 

destinada para ampliação da integração dos modais, para a priorização de modais não poluentes, 

para o melhor acesso de pedestres e ciclistas, e qualidade do transporte público coletivo não 

está sendo acessado integralmente pelas prefeituras. No período de 2012 a 2015, as cidades 

acessaram apenas 10% dos R$ 14 bilhões destinados pelo Governo Federal. E no período de 

2016 a 2019, houve diminuição do recurso destinado pelo Governo Federal, que destinou R$ 

2,91 bilhões, mesmo assim as cidades acessaram cerca de R$ 1,2 bilhão, ou seja, 40%. Possíveis 

motivos apontados pela pesquisa para estes dados são: 1) o fato das prefeituras estarem 

inadimplentes; 2) Não conseguiram elaborar projetos para acessar o recurso; 3) Dificuldade da 

cidade de superar a visão atrasada de mobilidade, onde o principal foco dos investimentos é a 

transporte individual motorizado, beneficiando os proprietários de carros com a construção e 

reforma de vias, ampliando os engarrafamentos das cidades e a precarização do transporte 

coletivo.  

Temos também empresários com isenções fiscais e outros benefícios para operar o 

sistema de serviços, priorizando em demasia os resultados financeiros, contrato assinado com 

o poder concedente e não a solução do problema de deslocamento, ou seja, não tratando o 

transporte como um serviço público e direito social. A complexidade destes fatores gera 

insegurança no sistema, linhas ineficientes, população insatisfeita e outros. Já os planos 

diretores e as políticas públicas aplicadas, não conseguem integrar modais alternativos, como o 

incentivo ao uso de bicicletas, ciclofaixas, ciclorrotas, patinetes e transporte por aplicativos. 

Segundo o documento, “Construindo Hoje o Amanhã – Propostas para o transporte 

público e a mobilidade urbana sustentável no Brasil” (NTU, 2019), elaborados em parceria com 

a Frente Nacional de Prefeitos e o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de 

Mobilidade Urbana, o sistema e a qualidade do transporte público brasileiro são mal avaliados 

por mais de 50 milhões de usuários passageiros. Uma das percepções apresentadas, é que as 
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empresas operadoras do serviço estão com dificuldades de atuar de forma autossuficiente, e 

assim transportando com os ônibus mais cheios e/ou com maior intervalo de tempo nos pontos. 

Atualmente, a sociedade exige o compromisso em solucionar as necessidades de 

deslocamento, com pontos programas de qualidade com índices mensuráveis, cumprimento das 

viagens, transparência na operação, melhor tratamento do usuário, preços mais acessíveis, 

infraestrutura que priorize o transporte coletivo, como os corredores de ônibus, e propostas de 

desenvolvimento sustentável. 
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4. CASOS DE ENSINO COMO FERRAMENTA DIDÁTICA 

A didática... é uma generosidade..., mas isso não significa que a gente deve 

desconsiderar a capacidade do aluno de lidar com questões que sejam 

complexas na sua complexidade. (ALMEIDA, 202019). 
 

O método do caso de ensino tem como objetivo desenvolver vários pontos de vista, 

defesa de argumentos, incentivar a reflexão e a discussão em sala de aula (SALLES, J.; 

SALLES, L.; PINTO, 2013, p. 3641). 

Os casos de ensino podem ter três classificações (BÖCKER, 1987; GIL, 2004; 

SALLES, J.; SALLES, L.; PINTO, 2013): Primeira (1ª) é o caso declaração, ou seja, usada para 

ilustrar uma situação, um fato, uma ocorrência na gestão, algo mais simples e que não demanda 

análises complexas; Segunda (2ª) é o caso-problema, um caso complexo e mais completo, 

associado a metodologia desenvolvida em Harvard, onde os alunos são convidados a 

experienciar o processo indutivo dos personagens, identificar os problemas e desafios daquela 

gestão e/ou situação, pensar e discutir possíveis soluções, levando em considerações vantagens 

e desvantagens das soluções; e Terceira (3ª) é o caso-análise, aqui o foco é a capacidade 

analítica do aluno. Educador através do caso, convida a sala de aula a analisar o caso, a situação 

que está inserido o desafio, as suas variações e variáveis. 

Um bom caso deve ter mais de uma questão gerencial. E notas de ensino para serem 

consultadas e utilizadas pelo professor, dando embasamento técnico e teórico da sua aplicação, 

quanto mais informações, mais segurança ele terá para aplicar e fazer “pontes” com a sua 

disciplina. (SALLES, J.; SALLES, L.; PINTO, 2013, p. 3643). 

Não há consenso na academia da quantidade de páginas ideal para um bom caso, há 

autores que defendem no máximo 5 e outros que dizem até 50. Contudo, quanto mais páginas 

para a leitura, menor será o tempo para discussão em sala de aula (FARIA, FIGUEIREDO, 2013, 

P.181) 

Um caso de ensino é uma “metodologia andragógica de aprendizagem ativa que coloca 

o leitor/aluno/participante no papel de um decisor, o qual enfrenta um problema ou uma 

oportunidade” (CURADO, 2011, p.1). 

O caso de ensino também é um método que “tem como base o CASO, ou seja, a 

descrição de uma situação real enfrentada por um executivo, assim como os fatos do contexto 

ambiental, os stakeholders que influenciam a decisão, as opiniões, e outras informações 

relevantes para o processo de tomada de decisão”  (CURADO, 2011, p.1). 

 
19  RODA VIVA. Silvio Almeida | 22/06/2020. São Paulo: Roda Viva, 2020. Vídeo (90 min). Disponível em: 

<https://youtu.be/L15AkiNm0Iw>. Acesso em: 6 set. 2020. 

https://youtu.be/L15AkiNm0Iw
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Andragogia, a metodologia da educação de adultos desenvolvida na década de 70, por 

Knowles20, defende que o processo pedagógico deve considerar a autonomia para os alunos 

tomarem as próprias decisões;  levar em conta a experiência anterior a sala de aula; seus valores 

internos e objetivos pessoais que revelam a real motivação para aprender, prontidão para a 

aprendizagem algo que possa estar ligado a alguma situação real; e o desejo de aplicação 

imediata no seu cotidiano. Desta forma, a andragogia se mostra uma metodologia importante 

para engajar os alunos, principalmente na educação universitária, porque divide com ele a 

autonomia e liberdade de como se dará este aprendizado. Valoriza o contexto que o aluno está 

inserido e suas percepções sociais, econômicas, culturais e históricas. O caso de ensino se torna 

um exercício, mas antes uma reflexão de valores, uma vivência que desperta sentimentos, a 

tomada de decisão que exige amadurecimento, que por sua vez, contribui para fixar os 

aprendizados.  

Também devemos considerar que o momento atual nos coloca muitos desafios, está 

cada vez mais complexo entender a realidade e propor intervenções, e esta complexidade se 

estendem para a educação, principalmente educação de jovens e adultos para o mundo do 

trabalho. Pensar metodologias que provoquem o aluno a refletir o seu cotidiano, o seu potencial, 

os seus valores e também a interdependência que sociedade que está inserida é o grande legado 

que um educador/professor/universidade podem deixar para que além de profissional, este 

aluno também se torne um cidadão do mundo. Assim, a nossa proposta é que ele também seja 

um indivíduo que contribua para o desenvolvimento sustentável. 

A Década das Nações Unidas da Educação para Sustentabilidade (2004 - 2014) reforça 

que “a educação sozinha não pode alcançar um futuro mais sustentável; no entanto, sem 

educação e aprendizagem para o desenvolvimento sustentável, não seremos capazes de alcançar 

esse objetivo”. A agenda 2030 com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (2015) 

nos atribuem várias metas, convidando a sociedade a fazer suas melhores intervenções para a 

mudança da realidade, aqui podemos destacar todo o objetivo 4, com foco na Educação de 

Qualidade, que deseja “assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos” (ONU BR, 2015, p.23, 

especialmente a meta 4.7: 

Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 

necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre 

outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de 

vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma 

 
20 Malcolm Shepherd Knowles (1913-1997), educador e pesquisador  estadunidense, desenvolveu a teoria da Andragogia, mas 

o conceito  é do educador  alemão Alexander Kapp (1799-1869). 
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cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade 

cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável 

(ONU BR, 2015, p.23). 

A meta 16.7 do objetivo 16, com o foco em Paz; justiça e instituições eficazes  é 

“Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os 

níveis” (ONU BR, 2015, p.36), que é justamente o que a educação universitária deseja 

proporcionar para seus alunos e futuros profissionais. 

“Ensinar, aprender, pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo gnosiológico21: 

o que se ensina e se aprende com o conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção 

do conhecimento ainda não existente” (FREIRE, 2003, p.28). O professor não deve apenas 

transferir o conhecimento, mas criar espaço para que o aluno contribua com a produção de 

novos saberes, com a construção do conhecimento prático. 

O caso de ensino ganha um novo significado, uma ferramenta pedagógica que simula a 

“realidade”, coloca o aluno no exercício prático, que possivelmente provocará a análise e 

reflexão do seu mundo atual, confirmará saberes, promoverá modificação ou ampliação de 

conhecimentos. Quanto maior seu repertório, mais ferramentas terá para tomar melhores 

decisões. 

“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos 

nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre” (FREIRE, 1989, p.39). O professor 

deve criar as condições para que o aluno construa seus próprios conhecimentos e intensifique 

sua formação, valorizando o diálogo e processos mais democráticos. Freire articula que o 

sucesso desta ação se dá quando gera a curiosidade do aluno, incentivando a pesquisar mais 

para ampliar o seu repertório, argumentos e ferramentas para solucionar os desafios do dia a 

dia. 

A educação é um ato de intervenção, nos convida a ser coerentes com a ética, 

pluralidade de ideias, desejo aberto de aprender, e com consciência tomar a melhor decisão. 

Conhecimento tem tudo a ver com a vida, é um treino para o dia a dia, fortalecer a autonomia 

para a transformação da realidade que o cerca (FREIRE, 2003, p.98). Estes preceitos são 

inerentes para as decisões deste futuro profissional/gestor e tudo tem a ver com a mudança 

organizacional para o desenvolvimento sustentável. 

Vale salientar, que os primeiros casos de ensino foram desenvolvidos pela Harvard 

Business School nas primeiras três décadas do século XX, e em 1924 se torna um dos métodos 

 
21 Ciclo Gnosiológico para Paulo Freire é o processo de troca/movimento de ensino e aprendizagem do conhecimento que o 

aluno já tem com a produção do conhecimento que ainda não existe “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina 

ao aprender”.  
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principais da Escola, com objetivo basilar de inovar e “preparar os estudantes para os desafios 

da liderança e neste contexto, acredita-se que o método do caso seja o melhor meio para 

desenvolver as habilidades requeridas para administrar e liderar organizações”(IIZUCA, 2008, 

p.3). A FGV foi uma das escolas pioneiras no uso de casos de ensino no Brasil. 

Reconhecendo o tamanho do desafio de integrar os valores da sustentabilidade no dia a 

dia da operação da empresa, do cotidiano do futuro profissional, assim como a liderança dos 

negócios a mudança tem que ser promovida por uma relação intrínseca, que é uma das propostas 

da educação universitária. 

Alcançar uma mudança paradigmática em direção à sustentabilidade requer a 

criação de um processo organizador de reflexão no ensino superior para 

abordar dilemas coletivos e envolver professores e alunos em um processo de 

aprendizagem transformador contínuo e institucionalizado. (BRUNSTEIN; 

KING, 2018, p. 154, tradução nossa) 

O método dos casos de ensino “constitui importante estratégia para o ensino” (GIL, 

2004, p.16). E ainda, Sarfati (2019)22 diz que um dos objetivos do trabalho aplicado, assim 

como o percurso do Mestrado Profissional em Gestão para a Competitividade (MPGC) é gerar 

impacto social, transformação social, que contribua com os segmentos da linha escolhida pelo 

aluno, mas também para a educação e pesquisa como instrumento de desenvolvimento para o 

nosso país. Então, o caso de ensino se torna  uma ferramenta pedagógica de conhecimento 

aplicado na formação de profissionais e/ou futuros profissionais/ executivos, que levarão os 

valores refletidos e apreendidos em sala de aula, com mais alicerce teórico para a sua prática, 

ajudando a desenvolver profissionais protagonistas, que poderão contribuir com o 

desenvolvimento do nosso país. 

É importante que o desenvolvimento de casos de ensino com foco em 

empresas brasileiras ganhe envergadura, para que os docentes brasileiros 

tenham à sua disposição casos que retratem a realidade de seus alunos, 

considerando que uma das principais críticas dirigidas ao método do caso é 

precisamente a de que o cenário retratado nos casos não corresponde à 

realidade brasileira. (FARIA, FIGUEIREDO, 2013, P.192) 

Por isso, a  autora fez a opção de sintetizar um fragmento da sua vivência com a alta 

liderança e profissionais do segmento do transporte em um caso de ensino, para isso fez 

entrevistas com diretores, observou a cultura organizacional empresarial em várias empresas de 

transporte, onde a gestão e operação apresentam a mentalidade enraizada da maneira usual de 

fazer negócios. Acredita que o caso de ensino contribuirá com a com a educação de futuros 

profissionais e lideranças das empresas, e que o método e notas de ensino facilitem o trabalho 

 
22  FGV. Objetivos e perfil do aluno do Mestrado Profissional em Gestão para a Competitividade. São Paulo: FGV, 2019. Vídeo 

(2 min). Disponível em: <https://youtu.be/UrSrBRPtZxY> . Acesso em: 6 set. 2020. 

https://youtu.be/UrSrBRPtZxY
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dos professores em suas aulas, onde a vivência dos dilemas promoverá reflexões que podem 

integrar a importância do conceito e ações de sustentabilidade no seu cotidiano, trabalho e 

negócios. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cambia lo superficial 

Cambia también lo profundo 

Cambia el modo de pensar 

Cambia todo en este mundo... 

(NUMHAUSER, 1982)23 

 

Estas considerações finais não são somente sobre o caso de ensino, é também a 

oportunidade que a autora encontrou para aprofundar algumas reflexões em sua jornada durante 

a escrita deste trabalho aplicado. Afinal, atualmente, ouvir e falar de sustentabilidade se tornou 

corriqueiro, todavia, os desafios de implementar ações que realmente promovam a mudança a 

ponto de garantir que a humanidade resolva os seus problemas ambientais, sociais e econômicos 

ainda estão distantes.  

Uma necessidade global pela mudança se apresenta, muitas áreas e setores denunciando 

os problemas, muitas iniciativas pela sustentabilidade e acordos sendo realizados, entre países, 

lideranças políticas, artistas, influenciadores, lideranças empresariais. 

“Todas as crises humanas são crises de compreensão, todas as crises humanas são crises 

de entendimento” (WILLIAMS, 2001, p. 274, tradução nossa). Aquilo que genuinamente 

conseguimos entender, é mais fácil de se engajar e fazer. Porém, há empresas que resistem, 

lideranças corporativas que não estão percebendo esta urgência global, e se não se adaptarem 

mesmo não querendo, é muito provável que serão superadas. 

Quando estamos abertos para o diálogo, somos capazes de contribuir com a organização, 

por isso acredito que a educação que genuinamente estabelece reflexões e entendimentos pode 

contribuir com a mudança. A mudança pode promover modelos corporativos que integrem a 

sustentabilidade, mas para isso se faz necessário refletir a formação dos futuros profissionais, 

executivos, líderes, gestores. Será que a universidade está contribuindo para a mudança? Ou 

está mantendo o status quo? Em pleno século XXI, o mundo se apresenta insustentável. 

Acredito que a educação é instrumento fundamental para tornar o mundo mais justo e 

igualitário. Contudo, não podemos ser ingênuos, a mudança é lenta e o caminhar constante. 

Devemos raciocinar no modelo de sociedade que estamos inseridos, sobre qual ponto 

de vista estamos refletindo e atuando, de qual debate e ideais estamos promovendo, e como 

estamos impactando a nossa volta. A história da nossa sociedade é intricada, cheia de 

antagonismos que refletem em uma realidade complexa, permeada de desigualdades sociais e 

 
23 Mude o superficial/ Também mude a profundidade/ Mude a mentalidade/ Mude tudo neste mundo... Trecho da poesia “Todo 

Cambia” (Tudo Muda), escrita por Julio Numhauser durante a ditadura militar chilena. A poesia virou música durante o seu 

exílio em 1983, foi imortalizada na voz de Mercedez Sosa. Juliu Numhauser é músico e antropólogo chileno 

<https://youtu.be/q16Rbtsr8o4>. 
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econômicas estruturantes. É comum ouvirmos vários empresários e especialistas relatarem a 

dificuldade de operar no mercado brasileiro, que a nossa economia está em um contexto de 

muita fragilidade, muitas inseguranças, que a política não contribui, insegurança jurídica, 

governamental e econômica, e muitos outros desafios. Assim, é fácil explicar a ausência de 

ações em sustentabilidade seja no curto, médio e longo prazo.  

Mas, qual é a raiz disso tudo? Por que estamos assim? Aqui fica a reflexão da forma que 

evoluiu o sistema capitalista, principalmente do final do século XVIII e início do XIX, onde se 

intensificou a divisão social do trabalho. Geração do acúmulo de riquezas, muitos avanços 

tecnológicos, soluções que geraram muito desenvolvimento econômico e social para o mundo. 

Porém, a distribuição não está justa e isso vem se acirrando ano a ano, levando a diminuição de 

áreas naturais e rurais, superpopulação nas cidades urbanas, e empresas operando com a lógica 

da acumulação e produção máxima de lucro, desta forma, mesmo com o grande uso de 

ferramentas e tecnologias avançadas o foco primordial é ampliação de lucros e não o 

desenvolvimento da qualidade de vida e desenvolvimento humano. 

E, enquanto sociedade temos que refletir, debater e buscar soluções para resolver esta 

organização social que gera tantos antagonismos e reproduz tantas desigualdades. Aí, fica a 

reflexão da autora, será que a educação universitária brasileira não está reproduzindo esta 

lógica, alimentando a produção e reprodução deste modelo? Durante as aulas das disciplinas da 

linha de sustentabilidade do MPGC, muitas vezes refletimos este modelo, mas acredito que este 

curso e sua condução é uma das poucas exceções nas escolas de negócios. 

A educação dos futuros profissionais e líderes é uma alternativa para contribuir com o 

avanço desta agenda e engajamento. Engajamento como estratégia para desenvolver uma 

cultura organizacional mais inclusiva, justa, ética e com governança que permita multiplicar as 

externalidades positivas. 

Que as conexões e relações sejam baseadas em dados e resultados positivos para o maior 

números de partes interessadas (stakeholders). Que as partes se permitam dialogar, equilibrar 

poderes, se conhecer e entender os diversos pontos de vista para assim diminuir o números de 

decisões baseadas em  “perdas e ganhos” e sim em tomadas de decisões estratégicas, que 

estejam pensando no médio e longo prazo e não somente na rentabilidade máxima do próximo 

trimestre a qualquer custo. 

A cultura organizacional que realmente compreenda seu papel e se vê responsável e 

fazendo parte das mudanças, desenvolvendo estratégias que criem e ampliem a conscientização, 

comprometimento com toda a sociedade e o planeta, estimule o pertencimento. Que a médio e 

longo prazo este engajamento leve a redução de custos porque seus processos geraram 
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inovações, aumento reputacional e admiração por seus produtos/serviços e marca, fidelizando 

clientes e consequentemente gerando mais lucro. 

A educação já é e pode ser ainda mais forte aliada, como um vetor importante para a 

reflexão e mudança de mentalidade, para que estes profissionais e lideranças comecem a pensar 

de forma diferente, buscando melhorias constantes em suas operações, inovações tecnológicas 

e de processos que contribuam para mudanças significativas para a sociedade. 

No entanto, não podemos perder a perspectiva sistêmica que estamos inseridos, a 

organização do que é público e privado, principalmente no Brasil. E, o contexto que nos leva a 

tomar decisões que não são só escolhas, o modelo e o sistema induz, conduz a fazer opções que 

minam a sustentabilidade. A formação econômica e do empresariado brasileiro não contribui 

para o desenvolvimento social e sustentável, um projeto de nação para a superação das 

desigualdades sociais e econômicas. E as relações de governo, do que é público e privado 

reproduzem esta lógica e nos deixa com muitas dificuldades de superar e ter perspectivas de 

mudança. E assim, o sistema vai se reproduzindo. 

Existe neste momento uma cobrança coletiva, uma mudança de comportamento dos 

clientes, consumidores, e de investidores fazendo exigências para que as empresas se engajem 

na mudança. Apesar disso, não são em todos os segmentos e setores, e assim, podemos observar 

que há setores da economia que estão mudando mais rápido e outros resistindo com todas as 

forças, como o segmento do transporte. 

O profissional de sustentabilidade já possui muitos desafios, espera-se dele ser um 

agente de negócios com sustentabilidade socioambiental, transformador de realidades. Mas, 

para os setores e segmentos mais resistentes a estas alterações esperadas, os profissionais e 

líderes terão que se colocar ainda mais como parte do time, buscar alternativas que tragam 

retorno financeiro mais evidente, para ir conscientizando e engajando o maior número de 

lideranças.  

A cultura da empresa carece se planejar para que as ações estejam nas suas bases e 

operações no médio e longo prazo, e no curto ir fazendo e se adequando ao que mais pode dar 

o retorno financeiro imediato, assim ela ganha/reforça sua reputação e também vai se ajustando 

aos anseios das partes interessadas.  

Inovações para a sustentabilidade e ter uma cultura organizacional integrada a 

sustentabilidade podem levar tempo. Então, não podemos confundir com “abrir mão dos 

princípios”, mas ter consciência da necessidade de planejamento, valorizar projetos e 

programas que deem mais retorno financeiro, investir em treinamentos para que todos possam 
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refletir a caminhada em uma única direção, valorizar as diferenças, mas pensar em soluções e 

aplicar ações mais impactantes para a sustentabilidade. 

Paradoxos existem e os casos de ensino são uma oportunidade de debater estas 

inquietações, refletir a ética e os valores pessoais, do coletivo e desta sociedade atual. A 

construção do conhecimento e a formulação das soluções fazem o indivíduo enxergar seu papel 

no processo e no mundo. E permitem, com o tempo, observar o que são discursos bonitos no 

dia a dia e evidenciar se estes são reais, autênticos ou hipócritas. 

O processo de aprendizagem vai lidar com esta realidade, mas este futuro profissional/ 

liderança tem que estar ciente que a mentalidade do empresariado brasileiro ainda é muito 

conservadora, por isso não se colocam em risco e a mentalidade dos negócios como sempre 

(business as usual) permanece tão frequente. 

A cultura organizacional das empresas brasileiras, principalmente as familiares tendem 

a ser conservadoras e mais rígidas. Não se arriscam e quando o fazem é com dinheiro público. 

Em especial modo, há uma contradição de discursos da lucratividade e prejuízos das empresas 

de transporte, por um lado os empresários se queixam dos prejuízos e dificuldade de seguir 

operando, conforme estudo apresentado no XXIII Congresso de Custos 

Através das análises feitas na empresa, observou-se que ao decorrer dos anos, 

seus custos totais mantiveram-se no mesmo patamar, porém pôde-se perceber 

quedas significativas nas receitas, resultando em prejuízo, então, faz-se 

necessário que a empresa passe a investigar minuciosamente seus gastos com 

o intuito de encontrar os gargalos que a entidade possui para que haja uma 

redução dos custos que compense essa queda de receita. (ROCHA et al, 2016, 

p.16). 

E por outro, há diversas denúncias da sociedade civil como as apresentadas por Bazani 

e Peleji (2013 e 2019) apontando que as empresas de ônibus possuem alta lucratividade, que 

são negócios que se os empresários investirem há o retorno, muito dinheiro público injetado e 

ausência de fiscalização, oportunizando ações não sustentáveis e por vezes desonestas para 

maximizar lucros. São muitos os “problemas como a ineficiência do poder público em gerenciar 

os transportes coletivos” (BAZANI, 2013) 

Estes paradigmas geram a degradação do serviço e a cultura organizacional resiste as 

mudanças necessárias para atingirmos o desenvolvimento sustentável, que as empresas 

brasileiras possuam uma perspectiva desenvolvimentista, com ações que reflitam todas as 

partes interessadas, com prazos, planejamentos e consequentemente retorno financeiro.  

Valores, cultura organizacional com a sustentabilidade integrada só pode ser vivenciada 

se houver planejamento efetivo, com foco no médio e longo prazo, se os líderes se 

conscientizarem do seu papel na comunidade e sistema.  
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Contudo, Paulo Freire dizia que o mundo não é, o mundo está! Fazia o convite de sermos 

críticos, mas otimistas com a humanidade. Desta forma, aqui fica registrado a missão que os 

professores têm (assim como, os profissionais de sustentabilidade nas empresas):  

Por mais que me desagrade uma pessoa não posso menosprezá-la com um 

discurso que, cheio de mim mesmo, decreto sua incompetência absoluta. 

Discurso em que, cheio de mim mesmo, trato-a com desdém, do alto de minha 

falsa superioridade. (FREIRE, 2003, p.49) 

Então, vejo neste trabalho aplicado , um caso de ensino com uma narrativa fictícia, mas 

baseada em vivências reais, com notas de ensino e um referencial teórico pensado para 

contribuir com o professor, facilitando a discussão com todas as informações aqui retratadas, e 

com os seus alunos, possibilitando uma discussão como se fosse uma vivência prática e 

ampliando seu repertório de decisões e aprofundando seu conhecimento sobre as temáticas. Que 

percebam que integrar a sustentabilidade nos negócios é complexa, e que se faz necessário não 

só discutir processos e projetos, mas que percebam a necessidade de dialogar abertamente com 

todas as partes interessadas, que vejam os desafios de forma sistêmica e que estejam 

comprometidos em enxergar mais olhares que o seu ponto de vista. 

Se queres colher em um ano, deves plantar cereais. Se queres colher em uma 

década, deves plantar árvores, mas se queres colher a vida inteira, deves 

educar e capacitar o ser humano (Provérbio chinês). 

  



65 

 

REFERÊNCIAS 

AGÊNCIA BRASIL. Mobilidade urbana: um desafio para as cidades brasileiras. Disponível 

em: https://www.ebc.com.br/especiais/mobilidade-sustenta. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

ANTUNES, Mileny Gomes; ROMEIRO, T. I. O; SIGRIST, Vanina Carrara. Avaliação da 

qualidade do serviço de transporte público de ônibus na cidade de Santos. Refas: Revista Fatec 

Zona Sul, São Paulo, v. 3, n. 2, p. 18-39, fev./2017. Disponível em: 

http://www.revistarefas.com.br/index.php/RevFATECZS/article/view/82. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

ARTAXO, Paulo. Uma nova era geológica em nosso planeta: o Antropoceno?. Revista da USP, 

São Paulo, v. 103, n. 1, p. 13-24, nov./2014. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/99279/97695. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

ASSOCIATES, Russell Reynolds; COMPACT, U. N. G. Leadership for the Decade of Action: A 

United Nations Global Compact-Russell Reynolds Associates study on the characteristics of 

sustainable business leaders. United Nations Global Compact, New York, v. 1, n. 1, p. 1-25, 

jan./2020. Disponível em: https://www.russellreynolds.com/insights/thought-

leadership/Documents/Leadership%20for%20the%20Decade%20of%20Action.pdf. Acesso em: 6 

set. 2020. 

 

BALBIM, Renato; KRAUSE, Cleandro; LINKE, Clarisse Cunha. Cidade e movimento: 

mobilidades e interações no desenvolvimento urbano. 1. ed. Brasília: IPEA: ITDP, 2016. p. 1-326. 

 

BARBIERI, J. C. et al. Inovação e sustentabilidade: novos modelos e proposições. RAE-Revista 

de Administração de Empresas, São Paulo, v. 50, n. 2, p. 146-154, jun./2010. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/rae/v50n2/02.pdf. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

BARBIERI, José Carlos; CAJAZEIRA, J. E. R. Responsabilidade social empresarial e 

empresa sustentável: da teoria a prática. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 1-254. 

 

BECK, CAIO. Malcolm Knowles: o pai da andragogia. Andragogia Brasil. 2015. Disponível 

em: https://andragogiabrasil.com.br/malcolm-knowles/. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

BR BUSINESS ROUNDTABLE. Statement on the Purpose of a Corporation. Disponível em: 

https://opportunity.businessroundtable.org/wp-content/uploads/2020/08/BRT-Statement-on-the-

Purpose-of-a-Corporation-August-2020.pdf. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

BRASIL, DENATRAN. Relatórios estatísticos: frota de veículos 2019. Disponível em: 

http://www.denatran.gov.br/estatística/639-frota-2019. Acesso em: 26 fev. 2019. 

 

BRASIL, GOVERNO FEDERAL. Emenda Constitucional nº 90: Altera o art. 6º da 

Constituição Federal, para introduzir o transporte como direito social. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm. Acesso em: 6 set. 

2020. 

 

BRASIL, GOVERNO FEDERAL. Política Nacional de Mobilidade Urbana: Cartilha da Lei 

nº 12.587/2012. Disponível em: http://bicicletanosplanos.org/wp-

content/uploads/2017/12/cartilha_lei_12587.pdf. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

BRASIL, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Municípios podem elaborar 

Planos de Mobilidade Urbana até abril de 2021. Disponível em: https://www.gov.br/pt-



66 

 

br/noticias/transito-e-transportes/2019/11/municipios-podem-elaborar-planos-de-mobilidade-

urbana-ate-abril-de-2021. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

BRUNSTEIN, Janette; KING, Jeff. Organizing reflection to address collective dilemmas: 

Engaging students and professors with sustainable development in higher education. Journal of 

cleaner production, Amsterdam, v. 203, n. 1, p. 153-163, dez./2018. Disponível em: 

https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.136. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

CARDOSO, Monique Fonseca; BATISTA-DOS-SANTOS, Ana Cristina; ALLOUFA, J. M. D. L. 

Sujeito, linguagem, ideologia, mundo: técnica hermenêutico-dialética para análise de dados 

qualitativos de estudos críticos em Administração. Revista de Administração FACES Journal, 

Belo Horizonte, v. 14, n. 2, p. 74-93, jun./2015. Disponível em: 

http://www.spell.org.br/documentos/ver/36124/sujeito--linguagem--ideologia--mundo--tecnica-

hermeneutico-dialetica-para-analise-de-dados-qualitativos-de-estudos-criticos-em-

administracao/i/pt-br. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

CARROLL, Archie B. Carroll’s pyramid of CSR: taking another look. International Journal of 

Corporate Social Responsibility, Georgia, v. 1, n. 1, p. 1-8, jul./2016. Disponível em: 

https://jcsr.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40991-016-0004-6. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

CARVALHO, André Pereira. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. GV Executivo: RAE, 

São Paulo, v. 14, n. 2, p. 72-72, dez./2015. Disponível em: 

https://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/coluna_sociedade_e_gestao_0.pdf. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

CNT. Pesquisa CNT perfil dos motoristas de ônibus urbanos 2017. 1. ed. Brasília: CNT, 2018. 

p. 1-118. 

 

COGO, L. A.; FEDOSSE, E; SANTOS, V. A. V. Qualidade de vida e aspectos auditivos de 

trabalhadores do transporte coletivo urbano. Revista CEFAC, vol.18, n.1, pp. 40-46, jan-fev./ 

2018. 

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. Mobilidade Urbana e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável: Trânsito e Mobilidade. Disponível em: 

https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/3478%22. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. Após 4 meses de pandemia, empresas 

de transporte ainda enfrentam forte queda de demanda, do faturamento e restrições de 

crédito. Disponível em: https://cnt.org.br/agencia-cnt/apos-4-meses-de-pandemia-empresas-de-

transporte-ainda-enfrentam-forte-queda-de-demanda-do-faturamento-e-restricoes-de-credito-. 

Acesso em: 14 set. 2020. 

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. Pesquisa de Impacto no Transporte - 

Covid-19, quarta rodada. Disponível em: https://cdn.cnt.org.br/diretorioVirtualPrd/8f8dc01e-

a09a-48f6-bea6-4d3b8958f38b.pdf. Acesso em: 14 set. 2020. 

 

CUNHA, B. P. D; AUGUSTIN, S. Sustentabilidade ambiental: estudos jurídicos e sociais. 2. 

ed. Caxias do Sul,RS: Educs, 2014. p. 1-486. 

 

CUNHA, O. V. Coletivo urbano está à beira do colapso. Revista Sou+Ônibus, São Paulo, v. 1, n. 

16, pp. 6-7, set-out. 2018. 

 



67 

 

CURADO, Isabela. O método do caso. Revista Brasileira de Casos de Ensino em 

Administração, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 1-1, jan./2011. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvcasos/article/view/3712. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

DESENVOLVIMENTO, C. M. S. M. A. E. Nosso futuro comum. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 

Fundação Getúlio Vargas, 1991. 

 

DIÁRIO DO TRANSPORTE. Documentos da CPI dos Ônibus comprovam: família Barata 

teria usado aluguel de garagens para mascarar sobrelucro no transporte do Rio. Disponível 

em: https://diariodotransporte.com.br/2018/02/19/documentos-da-cpi-dos-onibus-comprovam-

familia-barata-teria-usado-aluguel-de-garagens-para-mascarar-sobrelucro-no-transporte-do-rio/. 

Acesso em: 6 set. 2020. 

 

DIÁRIO DO TRANSPORTE. JSL diz que em 2018 registrou lucro recorde. CSBrasil 

responde por cerca de 10% da receita líquida do Grupo. Disponível em: 

https://diariodotransporte.com.br/2019/03/12/jsl-diz-que-em-2018-registrou-lucro-recorde-

csbrasil-responde-por-cerca-de-10-da-receita-liquida-do-grupo/. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

DIÁRIO DO TRANSPORTE. Lucro das empresas de ônibus em SP é maior que a média 

nacional. Disponível em: https://diariodotransporte.com.br/2013/06/30/lucro-das-empresas-de-

onibus-em-sp-e-maior-que-a-media-nacional/. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

EPSTEIN, M. J., et al. Implementing sustainability: the role of leadership and organizational 

culture. Strategic Finance, vol. 91, no. 10, Apr. 2010, p. 41+ 

 

FAIRCLOUGH, Norman; MELO, I. F. D. Análise Crítica do Discurso como método em pesquisa 

social científica. Revista Linha D'água, São Paulo, v. 25, n. 2, p. 307-329, dez./2012. Disponível 

em: http://www.revistas.usp.br/linhadagua/article/view/47728. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

FARIA, Marina; FIGUEIREDO, Klebler Fossati. Casos de Ensino no Brasil: Análise 

Bibliométrica e Orientações para Autores. Revista de Administração Contemporânea, Rio de 

Janeiro, v. 17, n. 2, p. 176-197, abr./2013. Disponível em: 

http://www.spell.org.br/documentos/ver/9523/casos-de-ensino-no-brasil--analise-bibliometrica-e-

orientacoes-para-autores. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

FEU, K. S. et al. Responsabilidade social corporativa na perspectiva de discentes de 

administração: a inversão da pirâmide. In: Anais do Congresso Brasileiro de Estudos 

Organizacionais. 2016. 

 

FIX, M.; RIBEIRO, G. E.; PRADO, A. D. Mobilidade urbana e direito à cidade: uma entrevista 

com Lúcio Gregori sobre transporte coletivo e Tarifa Zero. Revista Brasileira de Estudos 

Urbanos e Regionais. Recife:  v.17, n.3, pp.175-191, set-dez. 2015. 

 

FONTENELLE, Isleide Arruda. Cultura do consumo: fundamentos e formas 

contemporâneas. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2017. 

 

FLEURY, M. T. L; FISCHER, Rosa Maria. Cultura e poder nas organizações. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 1996. 

 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 23. ed. São 

Paulo: Autores Associados: Cortez, 1989. p. 1-49. 

 



68 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 28. ed. São 

PauloJ: Paz e Terra, 2003. p. 1-148. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros inscritos. 1. ed. São 

Paulo: Editora UNESP, 2000. p. 1-135. 

 

FREITAS, M. E. Cultura organizacional: grandes temas em debate. Revista de Administração 

de Empresas, v. 31, n. 3, p. 73-82, 1991. Disponível em: 

<http://www.spell.org.br/documentos/ver/15328/cultura-organizacional--grandes-temas-em-

debate/i/pt-br>. Acesso em: 24 mai. 2020. 

 

GIL, A. C. Elaboração de casos para o ensino de Administração. Contextus - Revista 

Contemporânea de Economia e Gestão, v. 2, n. 2, p. 7-16, 2004. 

 

GIMENES, Nicholas. Psicologia ambiental: Por quê não agimos? Disponível em: 

<https://pt.slideshare.net/nicholasgimenes/psicologia-ambiental-por-qu-no-agimos-14129131>. 

Acesso em: 05 set 2020. 

 

HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL. Gestão e cultura: inseparáveis para o sucesso do 

líder. Disponível em: https://hbrbr.com.br/gestao-e-cultura-inseparaveis-para-o-sucesso-do-lider/. 

Acesso em: 6 set. 2020. 

 

HART, Stuart L.; MILSTEIN, Mark B.. Criando Valor Sustentável. GV Executivo: RAE, São 

Paulo, v. 3, n. 2, p. 65-79, out./2004. Disponível em: 

https://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/3363.pdf. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

IDEC. Mobilidade urbana: um guia rápido. São Paulo: IDEC e MoveCidades. 2016. Vídeo (3 

min.). Disponível em < https://youtu.be/1kq6s-fjfXw >. Acesso em: 6 set. 2020 

 

IIZUKA, Edson Sadao. O Método do Caso de Harvard: Reflexões Sobre sua Pertinência ao 

Contexto Brasileiro. Anais de Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Administração, Rio de Janeiro, v. 1, n. 32, p. 1-14, set./2008. Disponível em: 

http://www.anpad.org.br/admin/pdf/EPQ-A2874.pdf. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

INMETRO, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Cartilha Compreendendo a 

Responsabilidade Social ISO 26000 e ABNT NBR 16001. Disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/responsabilidade_social/cartilha_compreendendo_a_respons

abilidade_social.pdf. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. Financiamento extratarifário da 

operação dos serviços de transporte público urbano no brasil. Disponível em: 

https://www.inesc.org.br/wp-content/uploads/2019/10/ResumoExecutivo_V5.pdf. Acesso em: 6 

set. 2020. 

 

INTERNATIONAL RESOURCE PANEL. Decoupling Natural Resource Use and 

Environmental Impacts from Economic Growth. Disponível em: 

https://www.resourcepanel.org/reports/decoupling-natural-resource-use-and-environmental-

impacts-economic-growth. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

JC-JORNAL DO COMMERCIO. Sete anos depois, Brasil segue sem planos de mobilidade. 

Disponível em: https://jc.ne10.uol.com.br/blogs/movecidade/2019/07/28/sete-anos-depois-brasil-

segue-sem-planos-de-mobilidade/. Acesso em: 6 set. 2020. 



69 

 

 

MARREWIJK, M. va.. Concepts and definitions of CSR and corporate sustainnability: between 

agency and communin. Journal of Business Ethics, v.44, 2003  

 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 13. ed., São 

Paulo: Hucitec, 2013. 

 

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. ONU e empresas globais discutem formas de promover uma 

recuperação econômica sustentável. Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-e-empresas-

globais-discutem-formas-de-promover-uma-recuperacao-economica-sustentavel/. Acesso em: 6 

set. 2020. 

 

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. 

Acesso em: 6 set. 2020. 

 

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. Nações Unidas Brasil, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 1-49, 

out./2015. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-

br.pdf. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

NÉSPOLI, L. C. M. et al. Construindo hoje o amanhã: Propostas para o transporte público e a 

mobilidade urbana sustentável no Brasil. ANTP: Série Cadernos Técnicos , Brasília, v. 25, n. 1, 

p. 1-76, mar./2019. Disponível em: http://files.antp.org.br/2019/3/12/construindo-o-

amanha_web.pdf. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

PACTO GLOBAL REDE BRASIL. ODS como impulsionadores dos negócios. Disponível em: 

https://www.pactoglobal.org.br/ods_empresas#:~:text=Dos%20200%20maiores%20PIBs%20do,d

o%20que%20nas%20institui%C3%A7%C3%B5es%20tradicionais. Acesso em: 18 set. 2020. 

 

PEREIRA, C. H. T.; SILVA, M.E. A economia compartilhada como um movimento de transição 

para uma mobilidade sustentável. Revista de Gestão e Sustentabilidade.  São Paulo: v. 7, n. 3, 

pp. 451-468, set-dez. 2018. 

 

PEREIRA, R.H. M.; CARVALHO, C. H. R.; SOUZA, P. H. G. F.; CAMARANO, A. A. 

Envelhecimento populacional, gratuidades no transporte público e seus efeitos sobre as tarifas na 

Região Metropolitana de São Paulo. Revista Brasileira de Estudos de População, vol.32, n.1, 

pp.101-120, 2015. 

 

PERO, V.; STEFANELLI , V. A questão da mobilidade urbana nas metrópoles brasileiras. 

Revista de Economia Contemporânea. Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, pp. 366-402, set-dez/2015. 

 

PINTO, A. M. A.; RIBEIRO, L. P. Espaços públicos e mobilidade urbana: uma análise 

comparada dos arranjos normativos de Bogotá (Colômbia) e do Rio de Janeiro (Brasil). 

Cuadernos de Geografía Revista Colombiana de Geografía. Vol. 26, n.º 1, pp.171-186, ene.-

jun/2017. 

 

POJANI, Dorina; STEAD, Dominic. Sustainable Urban Transport in the Developing World: 

Beyond Megacities. sustainability, Canada, v. 7, n. 1, p. 7784-7805, jun./2015. Disponível em: 

https://www.mdpi.com/2071-1050/7/6/7784. Acesso em: 6 set. 2020. 

 



70 

 

REIS, C. N. D. A responsabilidade social das empresas: o contexto brasileiro em face da ação 

consciente ou do modernismo do mercado?. vista de Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, 

v. 11, n. 2, p. 279-305, ago./2007. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1415-

98482007000200004. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

RIPPLE, W. J. et al. World Scientists’ Warning of a Climate Emergency. BioScience, Oxford, v. 

70, n. 1, p. 8-12, nov./2019. Disponível em: 

https://academic.oup.com/bioscience/article/70/1/8/5610806. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

ROCHA, L. C. S; PELOGIO, Emanuelly Alves; AÑEZ, M. E. M. Cultura e clima 

organizacionais: um estudo em indústrias de laticínios do Estado do Rio Grande do Norte. Gestão 

& Produção, São Carlos, v. 20, n. 2, p. 455-468, jun./2013. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/gp/v20n2/v20n2a14.pdf. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

ROCHA, J. C. T. et al. Gestão de custos em uma empresa de transporte rodoviário de passageiros 

do Rio Grande do Norte. XXIII Congresso Brasileiro de Custos, Porto de Galinhas, PE, v. 1, n. 

1, p. 1-16, nov./2016. 

 

ROCKSTRÖM, J. et al. “A Safe Operating Space for Humanity”, in Nature, 461, 2009, pp. 472-

5. 

 

ROCKSTRÖM, J. et al. “Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for 

Humanity”, in Ecol. Soc., 14, 32, 2009. 

 

ROESCH, S. M. A.. Notas sobre a construção de casos para ensino. Revista de Administração 

Contemporânea. Curitiba ,  v. 11, n. 2, p. 213-234,  jun.  2007 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

65552007000200012&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  01  jun.  2020. 

 

SALLES, Jose; SALLES, Luana; PINTO, Rosiele. Uma breve visão geral do método de caso de 

ensino no Brasil. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Amsterdam, v. 174, n. 1, p. 3641-

3644, fev./2015. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1083. Acesso em: 6 set. 

2020. 

 

SCHEIN, Edgar H. Guia de sobrevivência da cultura corporativa. 3. ed. Rio de Janeiro: José 

Olímpio, 1999. p. 1-199. 

 

SCHWARTZ, Mark S.; CARROLL, Archie B.. Corporate social responsability: a three-domain 

approach. Business Ethics Quartely, Cambridge, v. 13, n. 4, p. 503-530, dez./2003. Disponível 

em: 

https://www.researchgate.net/profile/Archie_Carroll/publication/261827186_Corporate_Social_R

esponsibility_A_Three-Domain_Approach/links/54a17ab80cf267bdb902c00f/Corporate-Social-

Responsibility-A-Three-Domain-Approach.pdf. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

2000. 

 

SENADO FEDERAL. Para manter o Brasil em movimento. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/mobilidade-urbana/contexto. Acesso em: 6 set. 

2020. 

 



71 

 

SICA, L. P. P; BIANQUINI, Heloisa; TERRERI, André. As companhias brasileiras são 

socialmente sustentáveis? Uma análise das iniciativas de sustentabilidade social das companhias. 

FGV - Grupo de Pesquisa em Direito, Gênero e Identidade, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 1-426, 

dez./2019. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/29384. Acesso em: 

6 set. 2020. 

 

SINDIPEÇAS ABIPEÇAS. Relatório da Frota Circulante: edição 2020. Disponível em: 

https://www.sindipecas.org.br/sindinews/Economia/2020/RelatorioFrotaCirculante_Abril_2020.p

df. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

SILVA, Andressa Hennig; MOURA, G. L. D. Cultura organizacional: uma discussão envolvendo 

conceitos, modelos e perspectivas. CCCSS Contribuciones a las Ciencias Sociales, Santa Maria, 

v. 24, Número, p. XX-YY, mai./2013. Disponível em: 

https://www.eumed.net/rev/cccss/24/cultura-organizacional.html. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

SILVA, C. M. D; ARBILLA, Graciela. Antropoceno: Os Desafios de um Novo Mundo. Revista 

Virtual de Química, Rio de Janeiro, v. 10, n. 5, p. 1619-1647, dez./2018. Disponível em: 

http://static.sites.sbq.org.br/rvq.sbq.org.br/pdf/v10n6a02.pdf. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

SILVA, M. L. D. C. A. D; TORRES, Milton Luiz. O estado da arte em andragogia: uma análise 

nas produções científicas. Acta Científica, São Paulo, v. 26, n. 2, p. 43-54, jun./2018. Disponível 

em: https://revistas.unasp.edu.br/actacientifica/article/view/1058. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

SINGER, Andy. CARtoons: Atropelando a ditadura do automóvel. 1. ed. São Paulo: Autonomia 

literária & avocado edições, 2017. p. 1-185. 

 

SIQUEIRA, H. C. H. D; ERDMANN, Alacoque Lorenzini. Construtivismo como método de 

pesquisa: possibilidade de geração de conhecimentos . Revista Enfermagem UERJ, Rio de 

Janeiro, v. 15, n. 2, p. 291-297, jun./2007. Disponível em: 

https://www.yumpu.com/pt/document/read/34809093/construtivismo-como-mactodo-de-pesquisa-

uerj. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

STEFFEN, W. et al. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. 

Science, Washington, v. 347, n. 1, p. 736-748, fev./2015. Disponível em: 

https://science.sciencemag.org/content/sci/347/6223/1259855.full.pdf. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

TAKEI, Rafael; OLIVEIRA, A. L. D; CARNIELLO, Mônica Franchi. Interações entre 

Sustentabilidade e Cultura Organizacional. UNINDU: The 4th International Congress on 

University-Industry Cooperation, Taubaté, v. 4, n. 1, p. 1-11, dez./2012. Disponível em: 

https://www.unitau.br/unindu/artigos/pdf503.pdf. Acesso em: 6 set. 2020. 

 

VASCONCELLOS, E. A. D. Circular é preciso, viver não é preciso: história do trânsito na 

cidade de São Paulo. 1. ed. São Paulo: Annablume: FAPESP, 1999. p. 1-298. 

 

VEIGA, J. E. D. Deplorável inércia. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 71, n. 1, p. 27-33, 

mar./2019. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v71n1/v71n1a10.pdf. Acesso em: 

6 set. 2020. 

 

VEIGA, J. E. D. Para entender o desenvolvimento sustentável. 1. ed. São PAulo: Editora 34, 

2015. 

 



72 

 

WILLIAMS, Raymond. Cultura y sociedad: de Coleridge a Orwell. 1. ed. Buenos Aires: Nueva 

Visión, 2001. p. 1-288. 

 

WORLD ECONOMIC FORUM. Everything you need to know about the Sustainable 

Development Impact Summit 2020. Disponível em: 

https://www.weforum.org/agenda/2020/09/everything-you-need-to-know-about-the-sustainable-

development-impact-summit-2020/. Acesso em: 18 set. 2020. 

 

YOUNG et al. Responsabilidade social empresarial e empresa sustentável: da teoria à prática. 

2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. p. 7-9. 

  



73 

 

ANEXOS 

Imagens da apresentação realizada na banca. 

 



74 

 

 



75 

 

 

 


