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RESUMO 

 

Quando perguntamos aos/às CEOs qual o business case da sustentabilidade, a maior 

parte das respostas gira em torno de expressões como vantagem competitiva, oportunidades de 

negócios, redução de custos, gestão de risco e alinhamento a propósito. Nesses casos, 

reconhece-se que a formação para a sustentabilidade veio se dando de forma pouca estruturada, 

mais pela prática e com espaço para desenvolvimento. Porém, a partir das entrevistas realizadas 

para esse trabalho, pode-se constatar que nem todos/todas CEOs conseguem conectar 

sustentabilidade ao core business da empresa. Mas onde e como eles e elas poderiam se formar 

para a sustentabilidade? 

O presente trabalho buscou compreender se existe e, se sim, qual é o papel das Escolas 

de Negócio na formação de CEOs para a sustentabilidade, de maneira a identificar insights para 

que a FGV EAESP avance nesse tipo de formação. A revisão da literatura buscou i) 

compreender o conflito entre a formação executiva tradicional e a para a sustentabilidade e, ii) 

analisar a oferta do que existe hoje em educação executiva de CEOs para a sustentabilidade. Já 

a pesquisa empírica buscou criar, utilizando a Teoria Fundamentada em Dados, uma teoria a 

partir da voz de CEOs de qual seria o papel das Escolas de Negócio na formação de C-Level 

para a sustentabilidade. 

Os resultados do trabalho apontam que as Escolas de Negócio têm um papel essencial 

na formação de gestores/as para a sustentabilidade, principalmente nos primeiros estágios de 

suas carreiras, e que as instituições que avançarem nesse sentido estarão em vantagem 

competitiva devido à baixa oferta de cursos nesta linha. Quanto à formação para a 

sustentabilidade para CEOs, o espaço existe, desde que as Escolas ofereçam um formato que 

esteja adequado à realidade profissional do C-Level. 

Por fim, este trabalho traz contribuições para que as escolas repensem sua abordagem 

de ensino-aprendizagem. Utilizando o espelho como metáfora, se as escolas de negócio foram 

criadas como um reflexo do avanço do setor empresarial, as transformações pelas quais as 

empresas estão passando deveriam ser refletidas no ensino e na formação de gestores/as pelas 

Escolas. 

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: sustentabilidade, educação, CEO, liderança, Escolas de Negócio 

  



ABSTRACT 

 

When we ask CEOs about the sustainability business case, most answers revolve around 

expressions such as competitive advantage, business opportunity, cost reduction, risk 

management, and alignment on purpose. In these cases, it is recognized that education for 

sustainability came about in a little structured way, more with the practice and with space for 

development. However, from the interviews conducted for this work, it can be seen that not all 

CEOs can connect sustainability to the core business of the company. But where and how could 

they graduate for sustainability? 

The present work sought to understand if there is and, if so, what is the role of Business 

Schools in the formation of CEOs for sustainability, in order to identify insights for FGV EAESP 

to advance in this type of education. The literature review sought to (i) understand the conflict 

between traditional executive education and sustainability, and (ii) to analyze the supply of 

what exists today in CEOs executive education for sustainability. Empirical research has 

sought to create, using Grounded Theory, a theory based on the CEO voice of what the role of 

Business Schools in C-Level education for sustainability will be. 

The results of the study indicate that Business Schools play a key role in educating 

managers for sustainability, especially in the early stages of their careers, and that institutions 

that advance in this direction will be in a competitive advantage due to the low supply of courses 

in this line. As for education for sustainability for CEOs, space exists, as long as the Schools 

offer a format that is appropriate to the professional reality of the C-Level. 

Finally, this work contributes to schools rethinking their teaching-learning approach. 

Using the mirror as a metaphor, if business schools were created as a reflection of the 

advancement of the business sector, the transformations that business is going through should 

be reflected in the teaching and education of managers by the Schools. 

 

 

 

KEY WORDS: sustainability, education, CEO, leadership, business schools 
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INTRODUÇÃO 
 

 Em 2016, o Pacto Global das Nações Unidas1 e a empresa de consultoria Accenture 

lançaram um estudo intitulado “The UN Global Compact - Accenture Strategy CEO Study. 

Agenda 2030: A Window of Opportunity”, em que revelam que, globalmente, os/as2 líderes de 

empresas veem uma janela de oportunidade ao aliar a busca pela solução de problemas da 

sociedade à vantagem competitiva de seus negócios. Mais ainda, 87% dos/as Chief Executive 

Officers (CEOs) pesquisados/as acreditam que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) 3  proporcionam a oportunidade de repensar as abordagens para a criação de valor 

sustentável4, enquanto 78% já veem oportunidades de contribuir por meio do core business. A 

pesquisa é realizada a cada 3 anos e recebeu em sua última edição mais de 1.000 respostas ao 

survey enviado às empresas signatárias do Pacto Global, organizações de todos os portes, de 

mais de 150 países e de 30 setores. A pesquisa também conduziu entrevistas com mais de 50 

CEOs considerados/as lideranças inovadoras. 

 Outra pesquisa, dessa vez conduzida pela McKinsey Company em 2014, e intitulada 

“Sustainability’s strategic worth: McKinsey Global Survey results”, também apontava para um 

aumento de 30% em 2012 para 43% no entendimento de que a sustentabilidade pode e deve ser 

alinhada ao core business da empresa, e não só mais encarada como oportunidade de redução 

de custos e gestão reputacional. Além disso, em 2014 os/as CEOs pesquisados/as estavam duas 

vezes mais comprometidos com os desafios da sustentabilidade do que estavam em 2012, sendo 

considerada prioridade número um em sua agenda. 

 Em ambas as pesquisas podemos perceber um movimento que vai se consolidando no 

mundo todo: a percepção de que sustentabilidade é uma questão material para a competitividade 

                                                           
1 O Pacto Global (UN Global Compact) é uma iniciativa das Nações Unidas lançada em 2000 para engajar 

empresas do mundo todo em torno de 10 princípios baseados em declarações universalmente aceitas sobre os 

temas de direitos humanos, práticas laborais, proteção ambiental e anticorrupção. O Pacto visa promover o 

compromisso público e voluntário das empresas em cumprir tais princípios por meio de sua atuação empresarial. 

Mais em: http://globalcompact.pt/about/un-global-compact 
2 O presente trabalho buscou adotar em seu texto uma perspectiva de igualdade de gênero, entendendo que essa é uma questão central seja na pauta da sustentabilidade, 

pois há um ODS dedicado ao tema, seja no contexto das organizações e da sociedade como um todo. Sempre que possível, buscou-se utilizar palavras 

que servem a ambos os gêneros, mas quando não foi possível, optou-se por colocar o masculino na frente, 

justamente para alertar para o fato de que mulheres ocupam menos posições de liderança nas organizações, 

principalmente em postos de CEO. 
3 Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), ou Sustainable Development Goals (SDGs), são uma 

agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro 

de 2015 composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030. Mais em: 

http://www.estrategiaods.org.br/o-que-sao-os-ods/  
4 Criação de valor sustentável é um modelo complexo e multifacetado de criação de valor para os acionistas que 

leva em conta os desafios globais do desenvolvimento sustentável (HART & MILSTEIN, 2004) 

http://globalcompact.pt/about/un-global-compact
http://www.estrategiaods.org.br/o-que-sao-os-ods/
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e sobrevivência dos negócios e que, portanto, deve ser incorporada ao core business da empresa. 

Em adição, as pesquisas revelam um engajamento dos/das CEOs nas discussões e na adoção de 

compromissos voluntários no âmbito dos organismos multilaterais, na revisão de suas 

estratégias empresariais à luz da incorporação da sustentabilidade na criação de valor, e em 

iniciativas que envolvem investimentos financeiros, humanos, tecnológicos e reputacionais. 

 O fato de os/as CEOs estarem mais engajados/as na agenda da sustentabilidade dialoga 

diretamente com o que os estudos e práticas das áreas de cultura e aprendizagem organizacional, 

de liderança e de gestão da mudança há anos nos revelam: qualquer mudança ou transformação 

organizacional, para ser bem sucedida, deve passar necessariamente pelo estabelecimento por 

parte da alta liderança de uma visão compartilhada ou de um senso de urgência relacionado à 

mudança que se quer conduzir (CARREIRA, 2011, p.6). Se o/a CEO não está de fato engajado/a 

com a mudança organizacional que deseja promover, a chance de ela não acontecer é grande. 

Assim, o/a CEO deve não só usar sua energia para criar essa visão que redefine a empresa, mas 

também manter essa energia no engajamento interno e externo para que essa visão se realize 

(McKINSEY, 2013). 

 Isso explica a quantidade de pesquisas e estudos que vem sendo realizados nos últimos 

anos, seja por empresas de consultoria ou pela academia, que procuram ouvir o que os/as CEOs 

pensam e têm a dizer sobre sustentabilidade. Mais do que isso, há um interesse em investigar 

porque alguns/algumas CEOs se destacam por sua atuação em sustentabilidade e outros/as não, 

quais são seus atributos e características em termos de gestão de negócios. 

 Nesse sentido, o já citado estudo da McKinsey (2014) revela que os/as CEOs líderes em 

sustentabilidade estão quase cinco vezes mais propensos do que outros/as a estabelecer metas 

públicas para a sustentabilidade, o que inclui estabelecer metas internas, formar coalizões de 

lideranças para desenhar e cocriar as estratégias de sustentabilidade, e, finalmente, estabelecer 

uma compreensão em toda a organização dos benefícios financeiros da sustentabilidade. 

 No entanto, os/as CEOs ainda enfrentam desafios não só na incorporação da 

sustentabilidade no core business ou na implementação de ações inicias e pontuais, mas no 

passo anterior: o próprio entendimento do que significa sustentabilidade empresarial e como 

isso pode afetar o negócio, uma vez que o novo paradigma da sustentabilidade é um conceito 

em construção (CARREIRA, 2011, p.9) e seus desafios são relativamente novos no mundo da 

gestão. Ao mesmo tempo, veremos no Capítulo 1 alguns estudos empíricos que mostram que o 

background educacional dos/das CEOs é um dos fatores que podem levar a sua posterior 
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atuação em sustentabilidade. Surge aí a importância e o papel das escolas de negócio na 

formação de gestores/as em novos desafios na administração de organizações.  

Porém, quando falamos em gestão para a sustentabilidade, poucos/as CEOs que ocupam 

hoje essa posição devem ter passado por uma formação na temática, uma vez que as próprias 

escolas de negócio, cursos e formações executivas que eles/elas provavelmente cursaram 

também não apresentam soluções significativas, tampouco disruptivas nesse sentido.  

Existe um amplo debate global de como as escolas de negócio deveriam incorporar 

sustentabilidade e responsabilidade social corporativa (RSC) em sua grade curricular, nas 

pesquisas que realizam, em seus valores e práticas assim como qualquer outra organização, 

dado seu impacto nas decisões futuras dos/as gestores/as que forma. As próprias Nações Unidas 

lançaram em 2007 o PRME – Principles for Responsible Management Education5 -, uma 

plataforma global para as Escolas de Negócio e outras instituições de ensino superior se 

engajarem voluntariamente em torno de seis princípios de educação executiva responsável, o 

que passa pela integração de valores universais no currículo e pesquisa, podendo contribuir para 

um mercado global mais estável e inclusivo, ajudando a construir sociedades prósperas e bem-

sucedidas. No entanto, veremos que o movimento das Escolas de Negócio ainda está bastante 

aquém do que o contexto empresarial vem demandando. 

Considerando o contexto descrito até aqui, o presente trabalho parte das seguintes 

premissas: (i) CEOs engajados/as em sustentabilidade acreditam que é possível incorporar 

ações no core business; (ii) o engajamento deles/as é essencial em qualquer processo de 

mudança organizacional; (iii) o seu background educacional influencia suas decisões nos 

negócios; e (iv) as escolas de negócio têm um papel fundamental na formação de CEO para que 

estes/as promovam em suas empresas transformações rumo a negócios mais sustentáveis. A 

partir dessas premissas, e para contribuir com esse debate, o objetivo principal dessa dissertação 

foi compreender qual é o papel das Escolas de Negócio na formação de CEOs para a 

sustentabilidade e, adicionalmente, compartilhar insights para que a Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) avance na oferta de 

formação para sustentabilidade ao longo de toda a trajetória executiva de gestores e gestoras6. 

                                                           
5 Mais sobre o PRME em http://prmebrazil.com.br/mod/page/view.php?id=9  
6 Não se teve aqui a intenção de rever e propor mudanças nos cursos oferecidos pelas escolas de negócio, desde a 

graduação até os cursos de Pós-graduação, ainda que isso seja necessário se queremos formar novos/as líderes 

empresariais para a sustentabilidade. Buscou-se, na verdade, refletir sobre que tipo de formação atenderia aos/as 

CEOs atuais, dado que esses já passaram por formações executivas tradicionais e sua capacitação na área poderia 

contribuir com o avanço do tema e o reposicionamento do setor empresarial no que diz respeito ao 

desenvolvimento sustentável e economia verde. 

http://prmebrazil.com.br/mod/page/view.php?id=9
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 Para isso, as metodologias utilizadas foram uma ampla revisão de literatura em áreas de 

conhecimento da educação para gestão, educação para sustentabilidade e liderança, além de 

uma pesquisa de campo qualitativa junto a CEOs brasileiros/as reconhecidos/as por sua atuação 

em sustentabilidade empresarial. Por meio de entrevistas semiestruturadas buscou-se: (i) 

compreender se e como o background educacional destes/as CEOs contribuiu para sua atuação 

destacada em sustentabilidade; (ii) levantar quais experiências de educação para 

sustentabilidade (formais ou informais) foram mais relevantes para sua atuação no tema; (iii) 

explorar se na visão deles/delas existe um papel para escolas de negócio na formação de CEOs 

para sustentabilidade e (iv) caso exista, quais seriam as principais diretrizes para a FGV EAESP 

propor uma formação para sustentabilidade voltada ao C-level. 

 Assim, no primeiro capítulo, apresentamos a revisão da literatura – produção acadêmica 

e tecnológica - que versa sobre (i) o conflito que emerge entre o ensino da ciência da 

administração moderna, com seus mais de dois séculos de existência, e a sustentabilidade, 

conceito surgido na década de 70 e ainda em construção; (ii) os impactos desse conflito na 

gestão empresarial da atualidade; (iii) as discussões que têm sido feitas no campo da educação 

para a sustentabilidade no âmbito das escolas de negócio; (iv) um mapeamento de como os/as 

CEOs brasileiros/as aprendem, qual é normalmente sua trajetória educacional, quais cursos 

fizeram e como continuam aprendendo; e (v) um breve levantamento dos principais cursos e 

escolas de negócio procurados por CEOs brasileiros/as, explorando se a sustentabilidade está 

presente na grade curricular deles e qual a oferta atual de educação executiva para a 

sustentabilidade no mercado brasileiro. 

 O segundo capítulo é dedicado à pesquisa de campo, em que foram entrevistados/das 

CEOs brasileiros/as reconhecidos/as como líderes em sustentabilidade empresarial, com o 

objetivo principal de compreender se existe e qual é o papel das escolas de negócio na formação 

executiva para a sustentabilidade. Para apoiar o trabalho de campo, recorremos à metodologia 

de Grounded Theory, ou Teoria Fundamentada em Dados, com a qual buscamos construir uma 

teoria de caráter indutivo apoiada na análise de dados coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas com o público alvo. Assim, a teoria fundamentada que emerge da pesquisa de 

campo pode ser analisada e contraposta com as teorias trazidas nos capítulos um e dois do 

trabalho, além de servir de base para sugestões de ações a serem refletidas pela FGV EAESP. 

 Por fim, o terceiro capítulo é dedicado às conclusões deste trabalho, trazendo alguns 

insights para a FGV EAESP sobre como oferecer sustentabilidade na formação executiva de 

gestores e gestoras, desde o início da trajetória profissional até a chegada aos postos do C-level.  
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1. O conflito entre a formação executiva tradicional e a sustentabilidade 
 

 A seção Guardian Sustainable Business do jornal The Guardian trouxe na reportagem 

de julho de 2017 resultados de um novo estudo realizado pelo CDP7 em parceria com o Climate 

Accountability Institute que revela que apenas 100 empresas foram responsáveis por 70% das 

emissões de gases de efeito estufa (GEE) do mundo desde 19888. Apesar da enorme pressão de 

organizações da sociedade civil e de muitos governos nas negociações multilaterais para a 

redução das emissões de GEE, o último relatório do IPCC - Painel Intergovernamental para as 

Mudanças Climáticas da ONU – alerta para um aumento médio de temperatura de até 4,8 graus 

Celsius nos próximos anos caso as emissões continuem crescendo às atuais taxas9. Enquanto 

isso, as grandes empresas de seguros há alguns anos já estudam projeções no aumento da 

frequência e intensidade de perdas econômicas decorrentes de eventos provocados por 

alterações climáticas como enchentes, secas, furacões, tornados, todos fenômenos que 

impactam não só os negócios – como por exemplo a agricultura e o setor de logística – mas 

também governos e a população. 

 No âmbito das negociações multilaterais, que depois se desdobram em políticas 

nacionais às quais governos locais, empresas e sociedade como um todo devem se ajustar, um 

grupo de especialistas em mudanças climáticas lançou em junho de 2017 um documento 

intitulado “Missão 2020”, que traça metas voluntárias de emissão de GEE para seis setores da 

economia: energia, infraestrutura, transporte, uso da terra, indústria e finanças. Esse documento 

busca engajar governos nacionais e empresas a se comprometerem com ações nesses setores de 

modo a controlar e até reduzir as emissões de GEE nos próximos 3 anos, para que a previsão 

de aumento médio de 4,8 graus Celsius não se concretize10. 

 Apesar de mais de 12 mil empresas do mundo todo já terem aderido e se comprometido 

com as ações do Pacto Global da ONU, que incluem ações relacionadas às mudanças climáticas, 

e verem nos ODS um possível framework que traria oportunidades de ações de criação de valor, 

conforme apontou o estudo The UN Global Compact - Accenture Strategy CEO Study. Agenda 

2030: A Window of Opportunity” trazido no início deste trabalho, as empresas ainda enfrentam 

                                                           
7 CDP ou Carbon Disclosure Project é uma organização não governamental que opera um sistema de divulgação 

global que permite que empresas, cidades, estados e regiões meçam e gerenciem seus impactos ambientais. 
8  Matéria disponível em https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/10/100-fossil-fuel-

companies-investors-responsible-71-global-emissions-cdp-study-climate-change. Acesso em 13 de julho de 2017 
9  Matéria disponível em http://www.pbmc.coppe.ufrj.br/pt/noticias/373-quinto-relatorio-do-ipcc-mostra-

intensificacao-das-mudancas-climaticas. Acesso em 13 de julho de 2017 
10 Matéria disponível em http://www.observatoriodoclima.eco.br/humanidade-tem-mais-tres-anos-para-salvar-o-

planeta-diz-grupo/. Acesso em 13 de julho de 2017 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/10/100-fossil-fuel-companies-investors-responsible-71-global-emissions-cdp-study-climate-change
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/10/100-fossil-fuel-companies-investors-responsible-71-global-emissions-cdp-study-climate-change
http://www.pbmc.coppe.ufrj.br/pt/noticias/373-quinto-relatorio-do-ipcc-mostra-intensificacao-das-mudancas-climaticas
http://www.pbmc.coppe.ufrj.br/pt/noticias/373-quinto-relatorio-do-ipcc-mostra-intensificacao-das-mudancas-climaticas
http://www.observatoriodoclima.eco.br/humanidade-tem-mais-tres-anos-para-salvar-o-planeta-diz-grupo/
http://www.observatoriodoclima.eco.br/humanidade-tem-mais-tres-anos-para-salvar-o-planeta-diz-grupo/
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grandes desafios de implementação de ações de sustentabilidade em seus negócios. No caso das 

mudanças climáticas, um dos problemas está na tensão entre o return over investment (ROI) no 

curto prazo e a necessidade urgente de se reduzirem as emissões corporativas de GEE. Outro 

estudo de 2015 mencionado na reportagem do The Guardian mostra que companhias de 

combustível fóssil arriscaram investir mais de dois trilhões de dólares na próxima década 

buscando projetos de exploração de carvão, óleo e gás que não valeriam a pena frente aos 

esforços internacionais de combate às mudanças climáticas e o avanço das energias renováveis, 

para não gerar ameaças substantivas no retorno aos investidores. 

Apesar das mudanças climáticas serem claramente uma nova variável a ser considerada 

na estratégia das empresas, um estudo da PwC chamado “Business success beyond the short 

term: CEO perspectives on Sustainability” revela que apenas 5% dos/as CEOs entrevistados/as 

(foram 1.344 em 68 países) acreditam que sustentabilidade e mudanças climáticas impactarão 

os negócios nos próximos 5 anos, mesmo tendo relatórios como o Global Risks 2014 do Fórum 

Econômico Mundial indicando que os riscos relacionados às mudanças climáticas extremas 

estão entre os cinco principais que potencialmente influenciarão a economia mundial nos 

próximos 10 anos. Assim, a PwC provoca: “Então, um risco sistêmico global identificado por 

especialistas como altamente provável nos próximos dez anos não está registrado no radar do 

CEO como uma prioridade nos próximos cinco anos!” (PwC, 2014, p.9, tradução nossa).  

Usamos mudanças climáticas para ilustrar um possível descompasso entre os 

conhecimentos dos/das CEOs em sustentabilidade e como ela de fato impacta os negócios, mas 

poderíamos citar outros temas dessa agenda como gestão hídrica, valoração de serviços 

ecossistêmicos, relação com comunidades, questões de gênero, etc., todos com potencial de 

trazer riscos e oportunidades para a estratégia empresarial, mas que muitas vezes permanecem 

fora do radar do C-Level. 

 Esse exemplo nos mostra alguns dos dilemas e desafios que as empresas se deparam na 

atualidade e com muitos dos quais ainda não sabem como lidar. As raízes desses problemas são 

normalmente apontadas pelas empresas de consultoria como sendo as seguintes: (i) as empresas 

nem sempre possuem a informação correta para basear suas decisões; (ii) as empresas têm 

dificuldade em definir o business case para a criação de valor sustentável; (iii) e quando as 

empresas conseguem agir, a execução com frequência falha (BERNS et al., 2009).  

 Mas dando um passo atrás, convém entendermos porque esses/as gestores/as estão 

tomando as decisões que estão tomando – ou não tomando as que deveriam tomar. Os cursos 

de administração nos quais alguns/as deles/as se formaram foram concebidos no entendimento 
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de que o nosso sistema econômico é linear, ou seja, o ser humano extrai recursos da Terra, 

transforma-os em bens e então descartam seus resíduos, que são devolvidos de volta à natureza 

como poluição e resíduos sólidos. Isso tudo sendo sempre realizado da forma mais rápida e 

barata possível. Esse modelo de ‘take make waste’ foi sendo incorporado ao longo de duzentos 

anos ao paradigma econômico que vivemos hoje (DOPPELT, 2010, p.34). 

 Assim, os/as gestores/as de empresas foram ensinados/as a maximizar o valor ao 

acionista, reduzindo para isso todos os custos possíveis, externalizando para a sociedade 

impactos negativos de suas operações11. Ainda usando as mudanças climáticas como exemplo, 

ao optar pelo uso de combustíveis fósseis ao invés de renováveis, as empresas acabam emitindo 

em sua operação gases de efeito estufa, contribuindo para as mudanças climáticas, cujas 

consequências impactam negativamente a sociedade como um todo.  

 O que veremos a seguir é que o ensino tradicional da administração não acompanhou o 

debate recente da sustentabilidade, em que a ideia de internalizar externalidades negativas 

geradas pela atividade produtiva torna-se uma nova conta a ser feita pelos/as gestores/as. 

 

Figura 1Conflitos e Espelhamentos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

                                                           
11  O conceito de “Externalizar um impacto significa não o considerar sua responsabilidade ou parte de seu 

processo, ignorando os custos e perdas inerentes”. (Aliança Capoava. Responsabilidade Social Empresarial: por 

que o guarda-chuva ficou pequeno? São Paulo, 2010) 
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1.1 O ensino de Administração: fundamentos e práticas colocados em xeque 

 

Os objetivos formais das Escolas de 

Negócio: transmitir conhecimento e 

influenciar a prática empresarial. 
(PFEFFER & FONG, 2003, p.5) 

 

 Deixando de lado questões éticas e morais dos indivíduos, vamos examinar como o 

background educacional em gestão representa uma barreira para a superação ou até mesmo 

pode ser elemento que contribui para os desafios contemporâneos no campo da sustentabilidade 

como os possíveis 4,8 graus Celsius de aumento médio na temperatura da Terra. Será que nossas 

Escolas de Negócio e os cursos oferecidos por elas têm sido capazes de formar profissionais 

que administram suas empresas conscientes e preparados para enfrentar os desafios da 

sustentabilidade? 

 Como veremos, 28,3% dos/das CEOs brasileiros/as atualmente são formados/as em 

administração e esse número tende a crescer nos próximos anos (CAMPOS, 2014). Esses/as 

CEOs certamente estudaram a Teoria da Firma, conceito criado em 1937 pelo economista 

britânico Ronald Coase, da qual derivou toda a ideia de maximização de riqueza aos acionistas 

como a finalidade de qualquer empresa, e a Teoria dos Stakeholders, criada em 1963 por R. 

Edward Freeman, que, em linhas gerais, define que as empresas são organizações sociais que 

devem gerar retorno não só aos acionistas, mas também a outras partes interessadas como 

parceiros de negócios, comunidades do entorno, entre outros. Essa última teoria foi incorporada 

a toda a discussão e práticas de governança corporativa que, nos dias de hoje, é uma das mais 

complexas dada a crescente pressão de governos e da sociedade civil sobre os tais limites da 

firma.  

 Assim, do ponto de vista histórico, o conceito de stakeholder foi criado em paralelo ao 

próprio crescimento econômico e à expansão das empresas. Se antes os proprietários das 

empresas entendiam que as partes interessadas se restringiam a fornecedores ou compradores e 

clientes, na medida em que empresas se tornam corporações e há a separação entre propriedade 

e controle, outros grupos, tais como funcionários, se apresentam como essenciais para as 

empresas continuarem a ter sucesso. E isso fez também com que surgisse uma visão gerencial 

dos negócios e uma mudança conceitual radical no modo de perceber as relações com partes 

interessadas (CARROLL, BROWN & BUCHHOLTZ, 2017, p.74). 

 Ambas as Teorias, no entanto, buscavam respostas em torno da mesma pergunta: qual a 

finalidade da empresa? Para quem ela deve gerar valor: apenas aos acionistas ou existem outras 
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partes interessadas com direitos e deveres? Quando falamos em gestão sustentável de negócios, 

essa pergunta supera a ideia de que a finalidade da empresa é de apenas maximizar o retorno 

ao acionista. Pelo contrário, ela já parte de uma definição de que no paradigma da 

sustentabilidade “[...] a empresa não deve mais ser vista mais como o centro ou um ente 

autônomo, mas como participante interdependente em um contexto maior; não como o 

elemento central, mas como mais um ator em meio à sociedade” (CARREIRA, 2011, p. 10). E 

isso muda completamente a lógica de se fazer negócios na sociedade pós moderna, em que, 

entre outros contornos, é uma sociedade que considera cada vez mais que: (i) recursos naturais 

são escassos, finitos e de direito das gerações atual e futuras, portanto devem ser valorados e 

preservados; (ii) o atuar localmente muitas vezes traz consequências (positivas e negativas) 

globalmente, e vice versa; e (iii) desenvolvimento precisa ser sinônimo de inclusão e justiça 

social. Novamente aqui não queremos esgotar o infindável debate sobre o que caracteriza a pós 

modernidade, mas apenas apontar que o momento em que vivemos, em que as empresas estão 

operando, não faz mais sentido considerarmos, por exemplo, a forma como o ROI é 

historicamente calculado, sem considerar os custos de externalidades sociais e ambientais 

geradas pelo negócio, ou mesmo a valoração de serviços ecossistêmicos para serem inseridos 

nos balanços e demonstrativos de resultados. E novamente aqui uma premissa: não é objetivo 

deste trabalho entender o que levou a um descompasso entre o que é ensinado nas Escolas de 

Negócio com a realidade que enfrentam as empresas, mas partimos do pressuposto de que o 

descompasso existe e que ele pode ser uma das causas da insustentabilidade da relação empresa-

sociedade. 

 Mas introduzimos essa seção dizendo que a lógica que predomina nos cursos de 

administração continua pautada no dilema entre a Teoria da Firma e a Teoria dos Stakeholders, 

na geração exclusiva de lucro ao acionista versus e a geração de valor compartilhado, nos 

resultados a curto prazo versus longo prazo. A teoria econômica neoclássica, pautada no ideário 

de progresso social, nos ensina que colocar qualquer tipo de limite, sejam impostos - na 

tentativa de internalizar externalidades negativas -, seja na obrigatoriedade – ou no 

voluntarismo, mas pressionado pela opinião da sociedade – de contratação de pessoas com 

deficiência ou mais mulheres para cargos de liderança ou ações para adquirir licença social para 

operar, produz custos e, portanto, reduz lucro. No entanto, esse modelo mostra-se desgastado, 

pois os impactos negativos gerados por grande parte das empresas, por setores inteiros, muitas 

vezes, impulsionam a sociedade civil organizada e os governos a aumentar a pressão para que 

um novo modelo de desenvolvimento seja concebido. 
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 A Academia também percebe esse desgaste e estudos epistemológicos sobre o 

pensamento administrativo considerado convencional trazem debates sobre os pressupostos que 

sustentam a racionalidade da ciência moderna e como o campo da administração responde aos 

desafios de uma nova ordem econômica mundial, que engloba as transformações na esfera 

produtiva com a aceleração tecnológica e as novas formas de organizar a produção. Nesse 

sentido, a teoria organizacional se aproxima da teoria da firma, a administração se aproxima da 

teoria econômica contemporânea, e as práticas administrativas começam a ser estudadas por 

autores da teoria das organizações, com o objetivo de antecipar reflexões sobre tais práticas. 

No entanto, essas reflexões acabam por legitimar posições dominantes que já se estabeleciam 

nos espaços produtivos (SERVA, 2012, p.11).  

 Muitos/as estudiosos/as têm buscado propor novos modelos e teorias na tentativa de 

romper essas “posições dominantes já inscritas nos espaços produtivos”, ou na busca de uma 

lógica mais sustentável na forma de se fazer negócios. Michael Porter e Mark Kramer, de 

Harvard, propuseram em 2006 o modelo de geração de valor compartilhado, em que se 

reconhecem as necessidades da sociedade como definidoras de mercado, e não apenas as 

necessidades econômicas convencionais. Mais ainda, nesse modelo os autores afirmam que 

fraquezas sociais geram custos internos para as empresas e que, ao mesmo tempo, abordar 

constrangimentos sociais podem induzir a inovações pelas próprias empresas, uso de novas 

tecnologias, métodos operacionais e formas de gestão acarretando em aumento de 

produtividade e expansão de mercados (PORTER & KRAMER, 2011, p.5). 

 Diversas empresas passaram então a adotar o modelo proposto por Porter e Kramer. 

Algumas delas como a Nestlé, GE, Unilever, Walmart, Johnson & Johnson se tornaram grandes 

porta vozes desse novo modelo de gestão, trazendo inciativas – e não nos cabe aqui avaliar a 

qualidade dessas – que buscam redefinir a interseção entre sociedade e desempenho 

empresarial. Independentemente dos resultados alcançados por meio desse novo modelo, o 

ponto aqui é que líderes e gestores são necessários para o desenvolvimento de novas habilidades 

e conhecimentos que permitam uma compreensão profunda “das necessidades da sociedade, 

[...] das verdadeiras bases da produtividade da empresa e a capacidade de colaborar entre as 

fronteiras do com sem fins lucrativos” (PORTER & KRAMER, 2011, p.4, tradução nossa). 

 Em outras palavras, as empresas que já perceberam que terão que se reinventar de modo 

a inserir sustentabilidade em seu core business, estão contratando consultores para os apoiarem 

nesse processo – o próprio Michael Porter apoiou as estratégias adotadas por exemplo pela 
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Nestlé ou pela brasileira Fibria -, e buscando capacitar seus/as gestores/as, já formados/as, para 

pensarem iniciativas, projetos parcerias, ao longo de toda a cadeia de valor.  

 Importante destacar aqui a reflexão de que, apesar do modelo de Geração de Valor 

Compartilhado ter sido criado por acadêmicos/as, ele foi primeiro aplicado nas empresas e 

depois levado para algumas salas de aula. Ou seja, a academia vai até a empresa com um novo 

modelo de gestão, ao invés dos/as alunos/as saírem formados da academia nesse modelo de 

gestão para então irem para as empresas. Isso nos mostra que a realidade empresarial tem uma 

velocidade que exige soluções rápidas, enquanto a universidade, por estar muitas vezes afastada 

da prática, acaba estudando os modelos depois que eles já vêm sendo aplicados nas empresas, 

muitas vezes em formatos de estudos de caso. 

 Outro modelo que tem sido corriqueiramente utilizado pelas empresas em seu 

planejamento para sustentabilidade é o de Stuart Hart, de criação de valor sustentável. Para o 

autor, “os desafios globais associados à sustentabilidade, vistos a partir da ótica dos negócios, 

podem ajudar a identificar estratégias e práticas que contribuam para um mundo mais 

sustentável e, simultaneamente, a direcionar o valor ao acionista” (HART, 2004, p. 68). Assim, 

o Sustainable Value Framework criado por Hart, aponta para 4 motivadores globais para 

sustentabilidade que podem ajudar os/as gestores/as a identificarem oportunidades 

multidimensionais em seus negócios gerando valor ao acionista e à sociedade simultaneamente. 

 Apesar de ambos os conceitos, o de Geração de Valor Compartilhado e o de Criação de 

Valor Sustentável, trazerem a inovação como um grande motor da conexão entre o core 

business e a sustentabilidade e a necessidades de tornar a sustentabilidade transversal ao 

negócio, como uma nova forma de pensar e agir, pouquíssimas empresas têm conseguido 

implementar sustentabilidade dessa forma. E isso se repete nas Escolas de Negócio, como um 

espelhamento do que acontece em qualquer realidade empresarial, pois assim como o conceito 

e as práticas de CSR não fazem parte da tomada de decisão de muitas empresas, o ensino da 

Administração tampouco traz para o centro da teoria geral da Administração as discussões de 

sustentabilidade e CSR (JACOBI, RAUFFLET & ARRUDA, 2011, p.37). 

 No entanto, é preciso ressaltar que, na nossa visão, os modelos propostos de Geração de 

Valor Compartilhado e o de Criação de Valor Sustentável não rompem com os paradigmas que, 

segundo os/as autores/as críticos/as da ciência da administração, estão na epistemologia dessa 

ciência e orientam a produção científica na análise organizacional, quais sejam: o paradigma 

funcionalista, o humanista radical, o estruturalista radical e o “interpretativista” (SERVA, 2012, 

p.11). Eles são um avanço na tentativa de internalizar externalidades e envolver outros 
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stakeholders na dinâmica empresarial, mas não colocam em xeque a questão trazida no início 

desse capítulo: qual a finalidade da empresa?  

 É claro que não é objeto deste trabalho analisar esses modelos a luz dos quatro 

paradigmas citados, mas podemos rapidamente aqui ilustrar que, pegando o paradigma 

funcionalista como exemplo e contrapondo com os modelos de Porter e Kramer e Hart, é 

possível observar que ainda que a criação de valor seja compartilhada com outros stakeholders 

além dos acionistas, ou que é possível para a empresa criar valor sustentável por meio de 

projetos e negócios que também contribuem para o avanço da sociedade rumo ao 

desenvolvimento sustentável, ambos veem a empresa como objetos tangíveis, concretos e 

objetivos, ou seja, uma abordagem instrumentalista em que a empresa permanece sendo o 

centro e não parte do contexto. Críticas mais duras são feitas ao modelo de Porter e Kramer no 

artigo “Contesting the Value of “Creating Shared Value” (CRANE et al., 2014), mas, 

novamente, é importante dizer que, ainda que dentro do mesmo paradigma, já representam um 

exercício de repensar a gestão de negócios a luz da sustentabilidade.  

 Vamos então amarrar um primeiro argumento: os cursos de administração estão 

fundamentados em teorias e conceitos que ora se aproximam em alguns aspectos ora são 

completamente antagônicos ao paradigma da sustentabilidade. As novas teorias, modelos e 

práticas, como as propostas por Porter e Kramer ou Hart, que já buscam problematizar a 

sustentabilidade, são trabalhadas em disciplinas com essa temática, quando existem, de forma 

pontual em alguns cursos. Além disso, falta, pelo menos nos cursos de graduação em 

administração, uma discussão crítica em relação a como os paradigmas que originaram e 

mantém a ciência, e consequentemente as práticas, da gestão empresarial de fato se contrapõem 

à nova conjuntura que se apresenta com a pós modernidade. Assim, o que se vê comumente nos 

currículos da administração é uma discussão sobre desenvolvimento sustentável utilizando a 

retórica do ecomodernismo e de mudanças incrementais (BRUNSTEIN, GODOY & SILVA, 

2014). 

 Isso nos leva ao segundo argumento: a discussão sobre sustentabilidade nas Escolas de 

Negócio está limitada a um número restrito de instituições e com uma grande oferta de 

disciplinas optativas. Wu et al (2010, apud Demajorovi & Silva, 2012) apresentam uma 

pesquisa realizada em 2010 com 642 Escolas de Negócio nos cinco continentes mostrando que 

apenas 6% delas tinham disciplinas relacionadas à sustentabilidade em seu currículo, sendo 

55,6% delas obrigatórias e 43,4% eletivas, 55,4% oferecidas na Pós-graduação e 44,6% na 

graduação. O estudo traz também os números segmentados por países desenvolvidos versus 
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países em desenvolvimento. Por exemplo, a porcentagem de disciplinas de sustentabilidade nos 

países desenvolvidos é de 54,9% na Pós-graduação contra 45,1% na graduação, enquanto nos 

países em desenvolvimento essa diferença se amplia: 66,9% da oferta está na Pós-graduação 

contra apenas 37,1% na graduação. Pegando dois exemplos de cursos de graduação em Escolas 

de Negócio brasileiras: na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São 

Paulo (FEA – USP), em 2014 eram oferecidas 4 disciplinas relacionadas à temática, todas 

optativas (JUNIOR et al., 2014, p. 7), enquanto, em 2017, a FGV EAESP oferece uma linha de 

concentração em sustentabilidade, em que uma parcela dos créditos é obrigatória nessa 

temática. Fato é que a sustentabilidade tem sido tratada por meio de cursos ad hoc ao currículo 

existente, que é dominado por um paradigma econômico, o que faz com que as mudanças 

profundas proposta pela sustentabilidade dificilmente aconteçam. Ocorre ainda a 

sustentabilidade trazida como parte de uma disciplina, o que reforça a “forma de organização 

de silos de conhecimento nas escolas de Administração” (JACOBI, RAUFFLET & ARRUDA, 

2011, p.37). 

 Dando um passo além da simples oferta de disciplinas em sustentabilidade, outra 

necessidade é a relação entre as disciplinas, ou a Interdisciplinaridade. Isso porque a 

sustentabilidade traz consigo a complexidade, ou seja, a necessidade de unificar o conhecimento 

científico através da aplicação da visão sistêmica, apoiada pela lógica dialética e pela 

fenomenologia (SERVA, 2012, p.4). Como Edgard Morin diz, complexidade é uma palavra-

problema e não uma palavra-solução, e nesse mesmo sentido a sustentabilidade traz consigo os 

dilemas e contradições como desenvolvimento e crescimento, conservação e progresso, entre 

outros. Nesse sentido, a lógica convencional de pensar disciplinarmente precisa ser acrescida 

de uma nova lógica, que permite a articulação interdisciplinar, afinal “a ciência da 

Administração tem em sua origem uma construção interdisciplinar, aplicada aos desafios da 

prática de gestão, que faz com que suas diferentes áreas se complementem e coexistam em 

consonância” (JACOBI, RAUFFLET & ARRUDA, 2011). Logo, as escolas de negócios 

deveriam inserir sustentabilidade nas discussões que fazem parte do desenvolvimento da 

própria ciência da Administração. 

 E o que isso quer dizer? Que as aulas de finanças talvez precisem incorporar discussões 

sobre os impactos de mudanças climáticas, ou que as aulas de sociologia devam trazer para o 

debate a valorização dos saberes tradicionais de comunidades indígenas na Amazônia, por 

exemplo. Se assim o fizerem, estaremos preparando os/as gestores/as para atuarem em uma 
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realidade que é complexa, onde existem diferentes perspectivas e pontos de vista que precisam 

ser considerados no processo de tomada de decisão. 

 É muito interessante notar que a falta de visão interdisciplinar presente nas Escolas de 

Negócio se espelha nas empresas onde predomina a divisão em áreas ou departamentos que 

atuam de forma isolada. E esse será nosso terceiro argumento a ser explorado.  

 Mas antes disso, apenas para resumir, vimos até agora que as Escolas de Negócio estão 

formando gestores/as em um velho paradigma, que não se aplica à realidade atual, e que 

sustentabilidade, quando é ensinada nas Escolas de Negócio, normalmente é ofertada de forma 

pontual, como um silo, dentro de uma organização – assim como são as áreas de 

sustentabilidade dentro das empresas. Percebemos aqui o ciclo vicioso: nas Escolas de Negócio 

nos ensinam, quando nos ensinam, a ver sustentabilidade como algo isolado, uma alternativa, 

descolada no negócio, e quando nos tornamos gestores/as aplicamos o aprendizado, criando 

uma área de sustentabilidade isolada do negócio, mas responsável por conduzir a mudança. A 

seguir veremos como o PRME traz essa provocação de transversalidade da sustentabilidade 

para as Escolas de Negócio. 

 O terceiro argumento de que o ensino de administração nas Escolas de Negócio está em 

xeque dado o paradigma da sustentabilidade é a falta de vivência prática dos dilemas trazidos 

por ele, ou de qualquer outro, que ocorrem no dia a dia empresarial. As Escolas de Negócios se 

valem de uma abordagem científica, que é útil para o estudo da Administração, mas não é 

suficiente, uma vez que “a prática da gestão empresarial é mais bem ensinada como arte, rica 

em lições derivadas da experiência e orientada para assimilar e responder às ações” (PFEFFER 

& FONG, 2003, p.9). 

 Peguemos o recente caso do desastre na cidade de Mariana (MG), causado pelo 

rompimento da barragem construída pela empresa Samarco, que resultou em mais de uma 

dezena de mortos, milhares de desabrigados/as e que é apontado como um dos maiores desastres 

ambientais do Brasil. Como as Escolas de Negócio têm preparado seus/as alunos/as para 

lidarem com gestão de crise, relacionamento com stakeholders, valoração de impactos sociais 

e ambientais para indenizações, processos de diálogos com afetados pelo desastre, entre muitos 

outros?  

 É claro que diversos cursos tentam ilustrar os conceitos com casos reais, e aí entram os 

famosos casos de ensino, muito utilizados nas Escolas de Negócio norte americanas, ou seja, é 

até possível que daqui alguns anos os/as alunos/as de administração estarão estudando o caso 

de Mariana em sala de aula. Mas aqui novamente entram os críticos, dizendo que o uso de 
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palestras, análises de caso ou outras combinações metodológicas são insuficientes. Falta 

treinamento clínico, o “aprender fazendo” ou a aprendizagem experimental, como conceitua 

Kolb, onde a experiência concreta é a matéria prima para a observação e a reflexão. Assim, os 

alunos e alunas aprendem a falar de negócios, mas não sobre negócios (PFEFFER & FONG, 

2003, p.9). 

 E sustentabilidade se aprende muito na prática, em campo. Nesse sentido, 

diferentemente dos cursos de Medicina, de Direito, outros cursos que dizemos “aplicados”, a 

Administração oferece pouca vivência prática, poucas “clínicas”, o que faz com que os/as 

graduados/as entrem nas empresas com pouquíssima vivência em administração, em relação 

com stakeholders, nos dilemas e contradições colocados pela adoção do paradigma da 

sustentabilidade para os negócios. Isso dá a eles/as pouco “jogo de cintura”. Então, em suma, a 

falta da experiência prática, da aprendizagem experimental, é um ponto a ser repensado, 

principalmente se queremos formar gestores/as para a sustentabilidade, conforme veremos mais 

à frente. 

 O quarto e último argumento é que as Escolas de Negócio também precisam evoluir na 

formação de gestores/as integrais. A formação integral vai além de habilidades interpessoais, 

liderança e comunicação, que são também apontadas como necessárias na formação de 

gestores/as, sustentáveis ou não. 

 Essas habilidades são de fato importantes para qualquer gestor/a, mas a educação para 

sustentabilidade – ou Education for Sustainable Development (ESD)12 - requer mais do que 

isso: requer uma ampliação no paradigma da percepção da realidade, que se dá por meio de 

uma visão da complexidade em que estamos imersos. Não existe uma verdade única, existem 

diferentes perspectivas de um mesmo problema. Assim, a ESD propõe a inclusão de 

epistemologias alternativas e a valorização de outras formas de conhecimento, a identificação 

com pessoas e comunidades e o respeito às abordagens trazidas por elas para mudanças sociais. 

Com isso, a educação não seria mais vista como restrita ao debate acadêmico dentro das escolas, 

mas como um processo participativo multistakeholder (TILBURY et al., 2002, p.10). 

 Tilbury & Wortman (2004, apud Jacobi, Raufflet & Arruda, 2011) propõem que as 

Escolas de Negócio deveriam ensinar aos/as gestores/as competências para o desenvolvimento 

sustentável, que são baseadas no relatório da International Union for the Conservation of 

                                                           
12 O termo Education for Sustainable Development (ESD) foi criado durante a Rio 92 pela ONU, que designou a 

UNESCO como task manager desse tema junto aos países que fazem parte das Nações Unidas. O ESD está descrito 

no capítulo 36, que versa sobre “Promoting Education, Public Awareness and Training”, da Agenda 21 (IUCN, 

2002, p.14) 
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Nature (IUCN). Veremos na figura abaixo que elas vão além das habilidades interpessoais, de 

liderança e comunicação, pois elas representam dimensões interdisciplinares e não orgânicas 

que se mostram inter-relacionadas (JACOBI, RAUFFLET & ARRUDA, 2011). 

 

Figura 2Cinco competências para o Education for Sustainable Development (ESD) e 

exemplos 

 

Fonte: Tilbury e Wotman, 2004 (apud Jacobi, Raufflet & Arruda, 2011) 

 

 Mas além dessas cinco competências, uma educação para ser transformadora precisa ver 

o/a gestor/a sob a sua condição de humano, em sua integralidade. Dessa forma, a educação deve 

buscar o desenvolvimento de sua compreensão, sensibilidade e ética, pautada na diversidade 

cultural, na pluralidade de indivíduos, e olhando sempre para as relações indivíduo-sociedade-

natureza (AGUIAR et al., 2016, p.163). Nesse sentido, o próprio PRME, conforme veremos, 

provoca as Escolas de Negócio a tratar de maneira transversal nas disciplinas e nas linhas de 

pesquisa as discussões sobre ética, justiça e valores individuais, estimulando o pensamento 

crítico. As propostas pedagógicas teriam então como foco principal a criticidade dos sujeitos 

para que estes mudem comportamento e atitudes, e essa mudança de paradigma traz consigo a 

própria mudança de percepção e de valores, o que gera um pensamento complexo, aberto ao 

que é incerto, diverso, mutável e contraditório. Isso permitiria construir e reconstruir, interpretar 

e pensar novas formas de ação (JACOBI, RAUFFLET & ARRUDA, 2011). 
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 Essa abordagem em que se propõe transversalizar e integrar os conhecimentos e os 

conhecimentos ao sujeito é chamada de Transdisciplinaridade (TD). A TD é uma lente do 

conhecimento que incorpora aquilo que está entre, através e além das disciplinas, que busca 

romper com o que Morin chama de cisão sujeito-objeto. Considerando seu uso no ensino de 

gestores/as para a sustentabilidade, uma das grandes contribuições da TD está em colocar no 

centro a emergência de um sujeito mais integrado e engajado com seu sentido pessoal, com a 

qualidade, cultivo e interdependência de suas relações, e com a reconexão com seu meio 

(AGUIAR et al., 2016, p.166). E é nesse sentido que dizemos que não se pode, ao reformular 

os cursos de administração, repetir o erro. A ensinagem não deve ser sobre a sustentabilidade, 

discussões apenas teóricas sobre as temáticas da sustentabilidade, mas para a sustentabilidade, 

ou seja, para a aprendizagem e mudança de atitudes, perspectivas e valores individuais. E isso 

dialoga com o que trouxemos anteriormente, da necessidade de se discutir os paradigmas e a 

epistemologia da ciência da administração, de modo que a proposição de educação para 

sustentabilidade de fato rompa com esses paradigmas. Desse modo, essa talvez seja a maior das 

transformações pelas quais tenham que passar as Escolas de Negócio e, consequentemente, as 

empresas, afinal 

[...] o paradigma educacional vigente, pautado pelo pensamento cartesiano, 

separa o sujeito e o objeto, determinando “uma dupla visão de mundo: de um 

lado, o mundo de objetos submetidos a observações, experimentações, 

manipulações; de outro lado, o mundo de sujeitos que questionam sobre 

problemas de existência, de comunicação, de consciência e de destino” 

(MORIN, 2011, p. 25- 26). Tal separação estaria no centro do pensamento que 

cria, em primeiro lugar, os maiores desafios da sociedade contemporânea 

(como a exploração desenfreada dos recursos naturais), precisando, portanto, 

ser questionada e superada por modelos mais integradores de educação. 

(AGUIAR et al., 2016, p.163) 

 

 Em suma, essa seção buscou resgatar o berço do ensino em administração e mostrar o 

descompasso com o que se manteve como tradição e o que é necessário para a gestão de 

negócios nos dias de hoje. Além disso, foram trazidos quatro argumentos que ilustram quais 

seriam os avanços a serem feitos nos cursos de administração se esses forem incorporar o novo 

paradigma da sustentabilidade na gestão empresarial. Por fim, utilizando a metáfora de um 

espelho, que as empresas são um reflexo das Escolas de Negócio e vice-versa, o que acontece 

em uma, acontecerá na outra, na medida em que o espelho esteja posicionado corretamente. E 

isso parece fazer sentido para uma Ciência Aplicada, como é a Administração, e também para 

as Escolas de Negócio, que formam futuros/as CEOs. Mas e os/as CEOs da atualidade, que tipo 

de formação em gestão receberam e como isso impacta sua liderança organizacional? 
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1.2 O background educacional dos/das CEOs brasileiros/as: como aprenderam 

e como continuam a aprender 
 

 Como introduzido no início deste trabalho, a formação executiva de CEOs vem sendo 

uma das características exploradas por pesquisadores/as da academia e de consultorias como 

possível fator de influência em seus desempenhos como líderes empresariais. Para este trabalho, 

essa investigação é também relevante, pois ao revermos o modelo tradicional de educação para 

gestão, pela qual alguns/as dos/das CEOs atuais passaram, e as necessidades impostas pelo novo 

paradigma da sustentabilidade, é possível pensar e propor diretrizes para um modelo de 

formação executiva em sustentabilidade desses/as CEOs e dos/as que virão. O ponto de partida 

é então conhecer um pouco o background educacional dos/das CEOs brasileiros/as e os cursos 

e Escolas de Negócio frequentados por eles/as. 

A Revista Época Negócios conduziu uma pesquisa em 2014 junto a 120 líderes das 

maiores empresas do Brasil, com os seguintes objetivos: traçar o perfil da atual geração de 

CEOs brasileiros/as, investigando a trilha percorrida por esses profissionais, seja em termos de 

formação como também outras características e práticas pessoais, e analisar quais os principais 

requisitos para aqueles/as que almejam ser os/as futuros/as líderes das grandes corporações 

nacionais. Iremos focar nos resultados relacionados ao primeiro objetivo. 

 Segundo a pesquisa, 48,3% da geração atual de CEOs são formados/as em engenharia, 

seguido por apenas 28,3% que são formados/as em administração e 12,5% em economia. Um 

dos motivos apontados pela pesquisa é o fator geracional, no seguinte sentido: a tradição das 

boas escolas de engenharia no Brasil, que acabavam por atrair os/as jovens mais qualificados/as 

do mercado, e o momento vivido pelo setor empresarial brasileiro, que tinha até então um 

grande desafio de desenvolver e consolidar sua indústria.  

 Esse cenário vem mudando ao longo dos últimos anos como aponta a própria pesquisa: 

os 3 CEOs mais novos da amostra, que têm em torno de 30 anos, já são formados em 

administração. Isso também pode estar atrelado ao próprio histórico do estabelecimento dos 

cursos de administração no Brasil, que se iniciaram na década de 40, acompanhando o 

movimento de industrialização do país na era Vargas e na era Kubistchek. As primeiras e 

principais escolas de administração do país surgiram então em 1938 (Fundação Getulio 

Vargas), 1946 (Faculdade de Economia e Administração – FEA USP), 1952 (Escola Brasileira 

de Administração Pública – FGV EBAPE) e 1954 (Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo – FGV EAESP), ou seja, os cursos de Administração no Brasil têm uma história 
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muito curta, se comparamos por exemplo com os EUA, onde os primeiros cursos na área se 

iniciaram no final do século XIX, com a criação da Wharton School, em 188113. 

 Com isso, CEOs formados/as em outras áreas buscaram complementar sua formação 

em gestão, recorrendo aos cursos de MBA. Como aponta a pesquisa, nos anos 60 e 70 mais de 

90% dos alunos de Pós-graduação da FGV eram egressos/as da engenharia e hoje esse número 

caiu para 40%. A figura abaixo mostra a porcentagem dos/das CEOs pesquisados/as com cursos 

de Pós-graduação e destaca que os cursos de Doutorado são pouco procurados pelos/as CEOs, 

pois são tidos por eles/as como muito acadêmicos. Assim, os/as que fazem doutorado o fazem 

mais por satisfação pessoal do que por exigências do mercado, segundo levantado. 

 

Figura 3Infográfico sobre CEOs com cursos de Pós-graduação 

 

Fonte: CAMPOS, 2014 

 

 A pesquisa da Revista Época também investigou se os MBAs seriam o único tipo de 

formação executiva ao qual os/as CEOs se submetem e o resultado é que muitos deles/as se 

valem de treinamentos corporativos, fóruns específicos com pares para discutir cenários 

econômicos e de mercado, encontros promovidos por bancos para discutir governança 

corporativa, enfim, espaços formais e informais onde diversos tópicos são discutidos.  

 A questão, aponta a Revista Forbes, é que os/as CEOs têm pouco tempo disponível para 

se dedicarem a cursos longos e então flexibilidade é uma necessidade. Nesse sentido, as 

tecnologias digitais oferecem um caminho: MOOCs (Massive Open Online Courses) e Venture 

Capital Blogs são recursos disponíveis14. 

                                                           
13 Dados do Conselho Federal de Administração, disponível em http://www.cfa.org.br/administracao/historia-da-

profissao. Acesso em 12 de julho de 2017 
14  Matéria da Revista Forbes How To Keep Learning As A Busy CEO de junho de 2015, disponível em 

https://www.forbes.com/sites/chuckcohn/2015/06/05/how-to-keep-learning-as-a-busy-ceo/2/#1213b6ee2312. 

Acesso em 13 de julho de 2017 

http://www.cfa.org.br/administracao/historia-da-profissao
http://www.cfa.org.br/administracao/historia-da-profissao
https://www.forbes.com/sites/chuckcohn/2015/06/05/how-to-keep-learning-as-a-busy-ceo/2/#1213b6ee2312
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 Em suma, os/as CEOs brasileiros/as seguem, em termos de formação executiva, os 

mesmos padrões dos/das CEOs do resto do mundo: os cursos mais procurados são de fato 

MBAs. Mas como os cursos de MBAs têm contribuído para a atuação dos/das CEOs? 

 

1.3 Os controversos efeitos dos cursos de MBA na atuação dos/das CEOs 
 

Como vimos, muitos/as gestores/as vão buscar ao longo de sua trajetória profissional 

MBAs como um complemento ao seu background educacional ou por entenderem que isso é 

considerado importante na carreira profissional. Porém, existe um debate na academia e no 

meio empresarial sobre a efetividade dos cursos de MBA no desempenho dos/as gestores/as e 

CEOs, da mesma forma como foi discutido na seção anterior, olhando os cursos de bacharelado 

em administração.  

 O título de MBA faz do CEO um executivo melhor? Esse foi o headline da matéria do 

jornal Valor Econômico de 8 de janeiro de 201315, que trouxe a controversa discussão sobre o 

impacto do MBA de um/a CEO no desempenho da empresa. A matéria mostra resultados 

antagônicos de dois estudos realizados em 2010: o primeiro foi feito por professores do 

INSEAD com mais de 1.100 CEOs nos EUA e na Europa, cujo resultado apontou que CEOs 

com MBA criaram bem mais riqueza para os/as acionistas do que os/as outros/as. Já o segundo 

concluiu que, embora CEOs com MBA liderem na melhora do desempenho a curto prazo, não 

existe relação entre profissionais com MBA e ganhos de longo prazo.  

 Outro estudo, dessa vez mais recente, conduzido por pesquisadores da HEC Montreal e 

Universidade de Rhode Island e intitulado “MBA CEOs, Short-Term Management and 

Performance”, apontou que CEOs com MBAs são mais autocentrados/as, ou seja, tinham mais 

propensão em atuar em benefício próprio em detrimento da empresa. Como consequência dessa 

atitude vinha a adoção de estratégias mais caras de crescimento e uma menor capacidade de 

manter um bom desempenho se comparados a seus/as pares sem MBA (Miller & Xu, 2017). 

Essa pesquisa foi divulgada em uma edição da Harvard Business Review Brasil 16  e é 

interessante de ser analisada a luz do que os/as principais autores/as que criticam os currículos 

das Escolas de Negócio dizem. Por exemplo, para Henry Mintzberg e Harold Leavitt, os cursos 

de MBA da forma como foram e estão desenhados transformam aqueles/as que se sujeitam a 

                                                           
15  Disponível em http://www.valor.com.br/carreira/2961374/o-titulo-de-mba-faz-do-ceo-um-executivo-melhor . 

Acesso em 14 de julho de 2017 
16 Disponível em http://hbrbr.uol.com.br/ceos-com-mba-sao-mais-autocentrados/. Acesso em 14 de julho de 2017 

http://hbrbr.uol.com.br/ceos-com-mba-sao-mais-autocentrados/
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ele em “criaturas com cérebros bitolados, corações gelados e almas encolhidas” (apud 

PFEFFER & FONG, 2003, p.4). 

 Essas pesquisas dialogam com o que trouxemos na seção 1.1, de que os cursos de 

administração são pautados em alguns paradigmas e fundamentos, sendo o mais forte deles o 

conceito de geração de valor ao acionista no curto prazo e uma visão funcionalista das práticas 

de gestão. Nesse sentido, os próprios materiais dos cursos evoluíram muito pouco, trazendo 

alguns novos conhecimentos, mas mantendo uma estrutura e conceitos básicos da década de 60 

(PFEFFER & FONG, 2003, p.8). 

 Trazendo a discussão para o campo da educação para sustentabilidade, que exige visão 

de longo prazo e o deslocamento da empresa do centro para um contexto, com relações a serem 

desenvolvidas com stakeholders e externalidades a serem internalizadas, será que os cursos de 

MBA influenciam de alguma forma a atuação do/da CEO nessa temática? 

Uma pesquisa feita em 2013 e publicada no Strategic Management Journal estabeleceu 

uma correlação estatística entre duas principais características dos/as CEOs entrevistados: (i) 

seu background educacional e (ii) seu tempo em exercício no cargo de CEO e o disclosure17 

ambiental de sua empresa (mais especificamente a divulgação de informações relacionadas às 

emissões corporativas de gases de efeito estufa por meio do CDP). Segundo os autores, essa 

correlação é positiva, ou seja, CEOs que possuem MBA estão mais propensos a divulgar 

informações do que os/as que não possuem. Quanto à variável de tempo no cargo, o estudo 

mostrou que quanto mais recente no cargo, mas propenso/a o/a CEO está em divulgar as 

informações. Mais ainda, o estudo mostrou que “[…], ações de empresas são mais prováveis 

de estarem baseadas na percepção dos líderes dos benefícios e custos de divulgação, e essa 

percepção, argumentamos, é significativamente influenciada pelas características do CEO” 

(LEWIS, WALLS & DOWELL, 2013, p.719, tradução nossa). 

 Outro estudo conduzido em 2013 também explorou a relação entre características 

demográficas dos/das CEOs e a sua consistência de atuação em práticas de Responsabilidade 

Social Corporativa (RSC). Assim como o estudo anterior, as variáveis exploradas foram o 

background educacional (MBA e MS) e o tempo no cargo, além do acréscimo de outras 

variáveis como gênero, idade e nacionalidade. Como no estudo anterior, “o desempenho em 

RSC da empresa está associado à especialização educacional de seu CEO em duas categorias: 

MBA e Mestrado”. (HUANG, 2013, p.8, tradução nossa) 

                                                           
17 Termo em inglês utilizado para se referir a divulgação ou reporte de informações 
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 Já no artigo “The Future of the Planet in the Hands of MBAs: An Examination of CEO 

MBA Education and Corporate Environmental Performance” publicado na Academy of 

Management Learning & Education, Slater & Fowler (2010) também buscaram explorar a 

relação entre os cursos de MBA feitos por CEOs e o desempenho ambiental corporativo, ou 

CEP – Corporate Environmental Performance. Mas esses autores partiram da discussão já feita 

por outros estudiosos mencionados acima que criticam os cursos de MBAs, alegando que eles 

são irrelevantes frente ao desempenho do/da CEO na empresa e de que são focados na 

mentalidade “profits-first”, ou o lucro em primeiro lugar. 

 A crítica da mentalidade “profits-first” está alinhada com o que trouxemos na seção 1.1: 

a empresa não está mais no centro e o lucro para o acionista ou a remuneração mais alta para 

o/a CEO não deve ser a única finalidade dos negócios. Assim, Ghoshal (2005, p.76, apud Slater 

& Fowler, 2010, p.431, tradução nossa) aponta que “ao propagar teorias amorais 

ideologicamente inspiradas, as Escolas de Negócio libertaram ativamente seus alunos de 

qualquer senso de responsabilidade moral”. E isso, acreditamos, vai na contramão do que 

deveria ser uma educação para a sustentabilidade. Essa mentalidade hegemônica está calcada 

no paradigma funcionalista da administração, como vimos, e será difícil de romper se não 

houver uma discussão sobre ele. 

 De toda forma, o estudo conduzido por Slater & Fowler (2010) traz também outra 

perspectiva. A amostra foi composta pelos/as líderes das empresas listadas no S&P 500 em 

2004 que, tirados os recortes, somaram 416 CEOs. Havia 3 hipóteses que foram desenhadas 

com base na revisão da literatura: a de que não haveria relação entre o/a CEO com MBA e o 

desempenho ambiental da empresa; a de que haveria relação negativa, ou seja, o fato do/da 

CEO possuir um MBA implicaria num desempenho ambiental empresarial negativo; e a de que 

haveria uma relação positiva, ou seja, o/a CEO com MBA afetaria positivamente o desempenho 

ambiental corporativo. O resultado a que eles chegaram foi que CEOs com MBA investem mais 

em ações de CEP do que os/as que não possuem o título. Nesse sentido, os/as CEOs estão dando 

uma contribuição positiva para a sustentabilidade ambiental, ainda que as ações de CEP 

observadas não sejam aquelas que geram maior impacto. O foco são as “low-hanging fruits” 

que provavelmente impactam na lucratividade da empresa. 

 Slater & Fowler (2010) apontam que apesar do resultado ser positivo, é preciso 

reconhecer que ele parece ser consistente com a crítica do “lucro em primeiro lugar” que 

prevalece na literatura. No estudo conduzido pelos autores, apesar de não ter sido possível testar 
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diretamente a motivação de CEOs em perseguir CEP, há a hipótese de que ela não tenha sido 

mais do que a criação de riqueza para o acionista, uma vez que 

[...] O currículo de MBA está enraizado em uma longa história de perspectivas 

de agência e custo de transação, que criam uma "visão de mundo centrada na 

organização" (Giacalone & Thompson, 2006) e, se a sustentabilidade é 

ensinada, é principalmente do ponto de vista econômico. Dado que a filosofia 

moral dos alunos não parece mudar durante seu tempo na escola de negócios 

(Neubaum et al., 2009), a explicação mais plausível é que os MBAs têm maior 

reconhecimento dos benefícios econômicos do CEP (por exemplo, maiores 

níveis de inovação, poupança de custos através de ganhos de eficiência, 

vantagens de reputação) e assim aumentar o CEP exclusivamente na busca de 

lucros. Em outras palavras, os CEOs com MBAs provavelmente buscam o que 

eles percebem como situações de ganha-ganha, buscando apenas atividades 

do CEP que tenham um impacto significativo e talvez imediato na linha de 

fundo da empresa. (SLATER & FOWLER, 2010, p.437-438, tradução nossa) 

 

 Mais uma vez, essa conclusão nos remete ao que já foi discutido na seção 1.1: a formação 

em gestão, seja na graduação ou na Pós-graduação, ainda orienta a tomada de decisão para 

geração de valor ao acionista no curto prazo, coloca a empresa no centro do debate e se exime 

de uma discussão moral sobre o que motiva a estratégia empresarial, seja mirando a 

sustentabilidade ou não.  

 Outro estudo, dessa vez conduzido por Lewis, Walls & Dowell (2014) e já mencionado 

na introdução desse trabalho, também traz resultados nesse sentido. Os autores também 

pesquisaram a correlação entre background educacional e tempo em exercício no cargo de CEO 

e o disclosure ambiental de sua empresa e descobriram que tais características são um fator 

chave para explicar o fato de as empresas responderem a pressões institucionais de formas 

diferentes. Por exemplo, empresas cujos CEOs possuem MBA são significativamente mais 

propensas a divulgar informações do que outras empresas, assim como aquelas lideradas por 

CEOs recentemente indicados são também significativamente mais propensas a concordar com 

o disclosure (LEWIS, WALLS & DOWELL, 2013, p.718). 

 Portanto, ambos os estudos concluem que MBAs causam sim algum impacto no 

desempenho dos/das CEOs, ainda que sejam impactos que se contradizem. Há estudos que 

afirmam que os programas de MBA atraem profissionais mais conformistas ao risco e menos 

propensos a adotar estratégias inovadoras, enquanto outros afirmam o contrário, que gerentes 

com MBAs tendem a seguir estratégias mais agressivas. Ou ainda estudos que apontam que 

CEOs com MBAs gastam mais nas despesas de capital, assumem mais dívidas e fazem 

aquisições diversificadas, emitindo menos dividendos do que outros CEOs (LEWIS, WALLS 

& DOWELL, 2014, p. 714). 
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 Na mesma linha, Lewis, Walls & Dowell (2014) afirmam que CFOs (Chief Financial 

Officers) com MBAs tendem a utilizar técnicas mais sofisticadas de valuation do que seus/as 

pares sem MBA e executivos/as de empresas estatais com MBAs são mais propensos/as a 

mudar a estratégia do negócio conforme mudanças na legislação. Com base nessa observação 

de dados, os pesquisadores estabeleceram então uma hipótese para seu estudo de que empresas 

lideradas por CEOs com MBAs estariam mais propensas a divulgar voluntariamente 

informações sobre o desempenho ambiental de suas organizações do que as outras empresas, 

ainda que não houvesse obrigação legal de fazê-lo (LEWIS, WALLS & DOWELL, 2014, p. 

714-715).  

 Os resultados encontrados foram que as empresas com CEOs que fizeram MBA estavam 

significantemente mais propensas a divulgar informações ambientais do que outras empresas. 

Ao mesmo tempo e na contramão, as empresas lideradas por CEOs com formação em Direito 

estavam mais propensas a resistir à pressão de divulgar as informações ambientais. E finalmente 

as empresas cujos/as CEOs eram mais novatos/as no cargo também eram mais propensas a 

divulgar o desempenho ambiental de sua empresa (LEWIS, WALLS & DOWELL, 2014, p. 

718).  

Há uma contribuição interessante nesse estudo que reforça o que as estratégias de gestão 

da mudança e aprendizagem organizacional tanto enfatizam: o engajamento do/da CEO, que 

nesse estudo prova que vai além das pressões externas exercidas pela sociedade ou pressões 

internas, uma vez que suas características e trajetória pessoal influenciam suas decisões. E isso 

parece ser essencial também na adoção de práticas de sustentabilidade. Assim, ao contrário do 

que se imagina, pressões institucionais e razões morais não são os únicos fatores que 

influenciam a adoção de ações pelas empresas, mas sim a percepção dos líderes das empresas 

sobre os benefícios e os custos de divulgação dessas ações, sendo que essa percepção está 

significativamente influenciada pelas características do próprio CEO (LEWIS, WALLS & 

DOWELL, 2014, p. 719). 

 Em suma, até aqui vimos pesquisas que mostram se, e como, MBAs impactam a decisão 

de CEOs, seja nos resultados gerais da empresa, seja em uma atuação mais específica em algum 

aspecto da sustentabilidade (em ambos os casos examinados a atuação se restringiu a algumas 

práticas ambientais e a divulgação dessas de forma voluntária), independentemente se esses 

cursos oferecem uma formação específica na temática. Agora vamos examinar se é possível 

dizer que os cursos de MBA incorporaram e apresentam a sustentabilidade como uma discussão 

relevante a ser feita no mundo dos negócios. 
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1.4 O ensino para a Sustentabilidade nos MBAs: o que futuros/as CEOs irão 

encontrar? 
 

 Como vimos anteriormente, parte considerável dos/as executivos/as que se tornaram 

CEOs buscaram cursos de MBAs e, conforme será apresentado mais à frente na pesquisa de 

campo, a opção por esses cursos pode se dar como caminho para se especializar em questões 

de gestão ou como uma forma de crescer profissionalmente dentro da empresa. Ao mesmo 

tempo, vimos que as empresas e seus/as CEOs reconhecem cada vez mais que sustentabilidade, 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e ética nos negócios são questões críticas que 

impactam e impactarão os negócios no futuro, afinal 93% dos/das CEOs de empresas de capital 

aberto entendem que suas empresas serão com certeza impactadas por questões de RSC e que 

lidar com essas questões é fator crítico de sucesso para os negócios no futuro (Hart et al., 2015, 

p.707). Dessa forma, nesta seção investigaremos se as Escolas de Negócio estão oferecendo em 

seus MBAs formação nessas temáticas, ainda que tenhamos visto que cursos de MBA nem 

sempre afetam positivamente o desempenho dos/as executivos/as que passarem por eles. 

 Diversas pesquisas começam a ser feitas para investigar se as Escolas de Negócio estão 

ou não endereçando essa demanda; se questões de RSC estão integradas em materiais dos cursos 

ou se são tratadas separadamente; se estavam focadas no ensino do tema em regiões ou países 

específicos; e se especificamente os programas de MBA enfatizavam as questões de RSC, na 

medida em que eles são considerados os cursos mais influentes na preparação de futuros/as 

líderes empresariais (Hart et al., 2015). 

 Para ilustrarmos essa discussão, partimos da pesquisa feita por Wright & Bennett (2011) 

que buscou justamente investigar se questões ligadas a ética nos negócios, responsabilidade 

social corporativa e sustentabilidade fazem parte dos conteúdos e estruturas dos currículos dos 

top 100 cursos globais de MBAs listados pelo Financial Times, dos top 17 MBAs australianos 

pelo Australian Financial Review BOSS e os 7 programas de MBA oferecidos atualmente por 

universidades da Nova Zelândia. O resultado aponta que os temas são trabalhados de diversas 

formas. Porém, enquanto o ensino de ética nos negócios alcançou uma penetração considerável, 

apenas cerca de cinquenta por cento dos programas de MBA o incluem como um assunto 

obrigatório - e mesmo assim apenas como parte de um assunto maior tratado em uma disciplina. 

Já o ensino da sustentabilidade alcançou uma penetração muito menor, estando presente no 

currículo básico de apenas seis por cento dos MBA examinados. Assim, “as Escolas de Negócio 
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que colocam o ensino de responsabilidade corporativa (CR) no centro de seus cursos estão agora 

em vantagem competitiva” (Hart et al. 2015). 

 Os números apresentados na pesquisa de Wright & Bennett (2011) estão em linha com 

os encontrados por Hart et al (2015), cujo estudo aponta que entre os top-100 US MBA 

programs, 46 escolas possuem Programas voltados para RSC, 41 possuem centros de estudos 

ligados ao tema e 28 possuem ambos. “Isso indica que, embora uma ênfase no CSR ainda esteja 

na minoria dos programas de MBA dos EUA, é uma minoria forte.” (HART ET AL., 2015, p. 

723, tradução nossa). Ainda na pesquisa eles constatam que não são todas as universidades que 

colocam CSR no centro do debate e que essa integração do tema no currículo acontece de forma 

muito diferente em cada Escola. Algumas oferecem apenas um curso no tema enquanto outras 

o integram no material de vários cursos. Algumas possuem centros responsáveis por 

conferências na temática, enquanto outras tem cursos, certificados e outros programas 

interdisciplinares oferecidos com outras Escolas. Portanto, há grande variabilidade entre as 

escolas quanto ao grau de priorização de CSR em sua educação (HART et al., 2015, p.716). 

 Assim, é possível dizer que os principais cursos de MBA internacionais oferecerem 

alguma formação em sustentabilidade, responsabilidade social corporativa e ética nos negócios. 

Não foram encontrados estudos similares para o contexto brasileiro, e uma hipótese é que talvez 

este mercado esteja pouco desenvolvido no país. No entanto, fizemos aqui um breve 

levantamento do que é oferecido nas principais Escolas de Negócio normalmente procuradas 

por CEOs brasileiros/as e o que esses cursos oferecem com foco específico em Sustentabilidade.  

Levantamos a grade dos cinco principais cursos de Pós-graduação procurados por 

profissionais brasileiros/as que acabaram se tornando CEOs, segundo a Revista Época 

Negócios. Esses cursos não são voltados para essa temática, mas são cursos de management, 

normalmente procurados pelos/as gestores/as ou indicados por profissionais de coaching e 

gestão de carreira que auxiliam executivos/as em seus planejamentos de carreira. A pesquisa 

não foi exaustiva e os dados foram buscados nos sites das organizações. 
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Figura 4Infográfico sobre as escolas de Pós-graduação mais procuradas pelos CEOs 

brasileiros 

 
Fonte: CAMPOS, 2014. 

 

Fundação Getulio Vargas (FGV) 

 A FGV oferece um grande portfólio de cursos de MBA distribuídos por sua rede de 

Educação no Brasil (escolas conveniadas e escolas próprias). Esses cursos vão desde os mais 

genéricos, tais como Gestão Empresarial, Gestão de Projetos, Gestão Financeira, entre tantos 

outros, aos mais específicos e temáticos, tais como o Master em Varejo, Logística e Supply 

Chain. Existem também os Mestrados Profissionais em Administração, em Gestão 

Internacional, em Gestão e Políticas Públicas, em Economia, em Direito e os de Gestão para 

Competitividade, que também são procurados pelos executivos e executivas, além de outros 

cursos de Pós-graduação mais tradicionais como o CEAG e o CEAHS18. 

 Dada a quantidade de cursos ofertados e a capilaridade de sua distribuição. Ressalta-se 

aqui que não foi possível esmiuçar os detalhes de cada programa, mas o que se pôde observar 

em geral foi que Sustentabilidade aparece como uma disciplina isolada na grade, quando 

aparece, muitas vezes junto com alguma outra temática como Ética ou RSC. As exceções são 

o Master em Gestão para a Sustentabilidade, um curso de Pós-graduação focado no tema da 

sustentabilidade, e a recém lançada linha de Sustentabilidade do Programa Mestrado 

Profissional em Gestão para Competividade. Ambos os cursos apresentam conteúdo focado em 

Sustentabilidade e RSC e são ancorados no Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV 

EAESP (GVces), que existe há mais de 14 anos. Para Hart et al. (2015, p.717) isso poderia ser 

                                                           
18 os cursos de pós-graduação stricto sensu acadêmicos – Mestrado e Doutorado – não foram analisados nessa 

pesquisa, tampouco os cursos in company, feitos sob demanda. 
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uma forte indicação de apoio institucional à temática, uma vez que os centros normalmente são 

a demonstração do compromisso da instituição com essa agenda, estendendo a questão para 

além das aulas, integrando o debate ao ensino e à pesquisa.  

 Mas o que é possível afirmar é que, a depender do curso escolhido pelo/pela 

executivo/executiva na FGV, ele/ela terminará o curso sem ter tido qualquer contato com a 

temática de Sustentabilidade e RSC.19 

 

INSEAD 

 O INSEAD é a primeira escola internacional procurada por CEOs brasileiros conforme 

o infográfico mostrado anteriormente. A Escola oferece cursos para indivíduos, para 

organizações, cursos customizados e programas online, além de um centro de desenvolvimento 

de lideranças. Pesquisando sobre os mais de 40 cursos de MBA e de educação executiva, seus 

conteúdos também são voltados a questões de gestão e quando tocam nas temáticas da 

sustentabilidade ou da responsabilidade social corporativa é sempre na forma de gestão de risco, 

inovação ou relação com stakeholder. O MBA mais tradicional do INSEAD, por exemplo, traz 

uma única disciplina em sua grade intitulada Business & Society: Ethics. Já o Global Executive 

MBA não apresenta nenhuma disciplina cujo título traga as temáticas de sustentabilidade, 

responsabilidade social corporativa ou ética, como normalmente costuma-se aparecer.20 

 

Fundação Dom Cabral (FDC) 

 Da mesma forma como ocorre na FGV, a Fundação Dom Cabral oferece Programas de 

Pós-Graduação, como Especialização em Gestão, Executive MBA e Mestrado Profissional em 

Administração, além de outros mais temáticos como Governança Corporativa, Liderança, 

Pessoas e Equipe. No Executive MBA, na linha do que foi constatado nos MBAs da FGV, é 

oferecida uma única disciplina de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa. 

Além disso, a FDC oferece dois cursos de especialização focados em sustentabilidade: 

Programa Gestão da Sustentabilidade Corporativa e Programa Customizado - Foco em 

Sustentabilidade. Porém nenhum dos dois equivale a um MBA: tratam-se de módulos, cursos 

                                                           
19 Informações pesquisadas em: http://mgm-saopaulo.fgv.br/ e http://mestrado-profissional.eaesp.fgv.br/. Acesso 

em 31/12/2017 
20  Informações pesquisadas em: https://www.insead.edu/executive-education/open-programmes. Acesso em 

31/12/2017 

http://mgm-saopaulo.fgv.br/
http://mestrado-profissional.eaesp.fgv.br/
https://www.insead.edu/executive-education/open-programmes
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de curta duração, sendo o primeiro mais genérico e o segundo podendo ser customizado a 

pedido do cliente.21 

 

Universidade de São Paulo (USP) 

 A USP oferece cursos de MBA em Gestão de Negócios nos modelos presencial e à 

distância. Também oferece especialização lato sensu em diversos temas, ligados a suas 

respectivas Escolas. Mas assim como as outras duas escolas brasileiras analisadas 

anteriormente – FGV e FDC – os cursos mais tradicionais de gestão ou não possuem nenhuma 

disciplina de sustentabilidade ou quando possuem ela é dada em conjunto com alguma outra 

temática. 

 Há sim alguns cursos de especialização focados na temática de sustentabilidade, mas 

não necessariamente com foco em gestão. A Escola Politécnica, por exemplo, oferece um MBA 

em Tecnologias Digitais e Inovação Sustentável. A Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Organizações 

Sustentáveis. Já o MBA em Administração dessa mesma escola o tema da sustentabilidade é 

inexistente na grade curricular. 

 A USP também oferece Mestrados Profissionais. Olhando para a temática de 

Sustentabilidade, foi possível encontrar o Programa de Mestrado Profissional em Ambiente, 

Saúde e Sustentabilidade, porém este é voltado para profissionais interessados em gestão 

ambiental e sustentabilidade urbana, gestão em serviços de saneamento ambiental, vigilância 

em saúde ambiental e do trabalhador. Não foram aqui pesquisados os cursos de mestrado e 

doutorado acadêmicos.22 

 

IMD 

 O IMD é uma das únicas Escolas de Negócio pesquisadas em que o tema da 

sustentabilidade é trabalhado como criação de valor, como uma nova forma de liderar e de se 

relacionar com stakeholders. Apesar de a informação não estar facilmente disponível, o curso 

intitulado Master of Business Administration - Navigating The Future traz a temática como uma 

competência essencial a ser desenvolvida em jovens futuras lideranças. Dessa mesma forma o 

tema aparece no Executive MBA da Escola. 

                                                           
21 Informações pesquisadas em: http://www.fdc.org.br/programas/Paginas/default.aspx. Acesso em 31/12/2017 
22  Informações pesquisadas em: http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/faca-pos-na-usp/ache-um-programa. 

Acesso em 31/12/2017 

http://www.fdc.org.br/programas/Paginas/default.aspx
http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/faca-pos-na-usp/ache-um-programa
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 Além disso, a Escola possui um CEO Learning Center, um espaço dedicado 

exclusivamente para promover mesas redondas, conferências e eventos com a missão de 

explorar, entender e desenvolver aprendizagem entre CEOs e executivos seniores.23  

 Apesar de os/as CEOs brasileiros/as ainda optarem por cursos de MBA no Brasil e na 

Europa, há uma procura expressiva por cursos de educação executiva de curta duração. A 

Universidade de Harvard, por exemplo, oferece há mais de 40 anos um curso exclusivo voltado 

a CEOs e donos de empresas, chamado Owner/President Management Program. Em 2013, uma 

reportagem feita pelo Brasil Econômico identificou que 155 executivos brasileiros já haviam 

passado pelo Programa desde a sua fundação até a data da reportagem. Mais uma vez, 

sustentabilidade não foi identificada como uma das disciplinas trabalhadas no curso.24 

 Mesmo assim, sejam MBAs ou cursos de curta duração, o fato é que a sustentabilidade 

ainda não se faz presente de forma relevante na grade curricular das Escolas de Negócio. Mais 

ainda, essa informação é de difícil acesso, o que nos mostra que tanto a oferta quanto a demanda 

pela educação para a sustentabilidade ainda são restritas para o público de C-Level. Nos anexos 

é possível encontrar um levantamento feito por Hart et al. (2015) com os top 100 cursos de 

MBA dos Estados Unidos e se eles oferecem ou não uma formação em sustentabilidade e/ou 

temas correlatos. Não foi encontrado pela autora outro artigo acadêmico nessa mesma linha, 

olhando para cursos de MBA fora dos Estados Unidos. 

 A despeito da presença desses temas na formação oferecida, ora em disciplinas 

específicas ora como um conteúdo dentro de disciplinas mais amplas, vimos que os autores dos 

estudos críticos de administração alertam que os MBAs ainda se caracterizam por “acentuada 

instrumentalidade, menor efetividade de conteúdos e métodos, excessiva redução da 

complexidade dos fenômenos estudados, reduzido incentivo à autonomia e ao autodidatismo, e 

‘mercadorização’ do ensino” (Wood & Paula, 2004, apud CLOSS & ANTONELLO, 2014). E 

olhando especificamente para o tema da sustentabilidade, os MBAs “tampouco preparam 

adequadamente os alunos para enfrentar os desafios multidisciplinares envolvidos na 

introdução de questões ligadas à sustentabilidade nas empresas” (Benn & Dunphy, 2009, apud 

CLOSS & ANTONELLO, 2014). 

 Uma pesquisa qualitativa feita junto a um grupo de sete gestores/as brasileiros/as, com 

experiência consolidada em gestão e egressos/as de cursos de MBA executivo e mestrado 

                                                           
23  Informações pesquisadas em: https://www.imd.org/?MRK_CMPG_SOURCE=AD_SEM_AW_LP_BG-

IMD_17. Acesso em 31/12/2017 
24  Reportagem encontrada em: http://economia.ig.com.br/carreiras/2013-08-19/ceos-brasileiros-vao-a-harvard-

estudar-em-curso-exclusivo-para-executivos.html. Acesso em 31/12/2017 

https://www.imd.org/?MRK_CMPG_SOURCE=AD_SEM_AW_LP_BG-IMD_17
https://www.imd.org/?MRK_CMPG_SOURCE=AD_SEM_AW_LP_BG-IMD_17
http://economia.ig.com.br/carreiras/2013-08-19/ceos-brasileiros-vao-a-harvard-estudar-em-curso-exclusivo-para-executivos.html
http://economia.ig.com.br/carreiras/2013-08-19/ceos-brasileiros-vao-a-harvard-estudar-em-curso-exclusivo-para-executivos.html
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acadêmico (nacionais e internacionais) aponta que um dos motivos do baixo impacto desses 

cursos no desempenho desses/as profissionais em questões de sustentabilidade pode ser a 

abordagem que esses cursos fazem do tema: o foco se mantém no ensino dos conceitos, dos 

conteúdos, mas não propõe o desenvolvimento de uma visão crítica da realidade, a orientação 

para a prática ou um repensar na forma de se fazer a gestão de organizações. 

Embora ressaltada a importância da educação formal, percebe-se que 

nenhuma aprendizagem transformadora relatada foi suscitada pela educação 

gerencial e tampouco esteve relacionada a problemáticas que enfatizem a 

necessidade de promover a sustentabilidade. Observa-se uma lacuna no ensino 

gerencial no sentido de motivar os/as gestores/as a promover o 

desenvolvimento sustentável e a agir de modo a modificar práticas sociais, 

instituições ou sistemas (Mezirow, 1994) que se oponham a esse objetivo. 

Para tanto, seria necessário suscitar o desenvolvimento de visão crítica e 

raciocínio analítico (Wood & Paula, 2004), que favoreceriam a busca de 

formas mais colaborativas, responsáveis e éticas de gerir as organizações 

(Cunliffe, 2004) (CLOSS & ANTONELLO, 2014, p.243). 

 

 A questão da abordagem utilizada dialoga com as demais questões trazidas na seção 1.1 

deste trabalho sobre os desafios da educação para a sustentabilidade nas Escolas de Negócio, 

quais sejam a falta (i) de diálogo com a realidade, (ii) do ensino orientado para a prática, (iii) 

da conexão da sustentabilidade com os demais campos de conhecimento da Administração e 

(iv) da formação integral do aprendente. Todas essas questões subsidiam a reflexão feita no 

Capítulo 2. 

 A presente seção nos trouxe algumas pistas de que o contato com temas de 

sustentabilidade, ética e RSC começa a acontecer em alguns cursos de MBA, mas talvez ainda 

de forma pontual e com abordagens e metodologias que dificilmente dão conta do que se 

pretende com uma Educação para o Desenvolvimento Sustentável (ESD). Conforme veremos 

na sequência, a oferta de cursos de MBA que se colocam como disruptivos no ensino da 

sustentabilidade ainda é baixa, seja nas escolas de negócio brasileiras, seja nas escolas 

internacionais mais procuradas pelos/pelas CEOs. 

 

1.5 MBAs e especializações em sustentabilidade: a oferta brasileira 
 

Ainda que os cursos de extensão mais tradicionais e procurados não tenham 

sustentabilidade em sua grade curricular de forma expressiva, no mercado brasileiro de 

formação executiva vimos crescer a oferta de cursos voltados a sustentabilidade. Segundo a 

Revista Exame, os cursos nessa área podem aumentar o salário dos que passam por eles em 

25%, não apenas porque sustentabilidade é um tema de interesse crescente no mundo dos 
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negócios como vimos, mas também porque os programas oferecem disciplinas voltadas para 

negócios no terceiro setor e abordam assuntos que mostram como as empresas podem criar 

parcerias sociais na sociedade25.  

 Fizemos então um breve e não exaustivo levantamento dos cursos de gestão na temática 

de sustentabilidade oferecidos no Brasil. Ressaltamos que na tabela abaixo estão apenas os 

cursos de gestão, excluindo outros em que as palavras sustentabilidade e responsabilidade social 

apareçam por serem voltados a profissionais de outras áreas tais como arquitetura e urbanismo, 

saúde, áreas ambientais e etc. 

 

Tabela 1: A oferta brasileira de MBAs e Especializações em sustentabilidade 

Curso Instituição Características 

Master in Administration: Gestão 

de Sustentabilidade 

FGV • 504 horas/aula 

• Voltado a profissionais que 

desejam aprender sobre gestão 

e sustentabilidade 

MBA de Gestão de Negócios 

Sustentáveis 

Universidade Federal 

Fluminense 

• 360 horas/aula 

• As disciplinas têm foco em 

transformar gestores de risco e 

de outros setores com a 

responsabilidade social e 

ambiental, mudando a 

eficiência e os processos da 

administração 

Especialização em 

Sustentabilidade e Governança 

Corporativa e Responsabilidade 

Social 

Mackenzie • 392 horas/aula 

• Voltado para executivos, as 

disciplinas trazem as seguintes 

abordagens: valores 

Socioambientais e da 

Empresa, Estratégias 

Socioambientais na Gestão 

Contemporânea e Captação de 

Recursos e Resultados 

Socioambientais 

Pós-Graduação Gestão Estratégica 

da Sustentabilidade 

FIA • 460 horas/aula 

• Voltado para gestores, 

executivos, profissionais 

independentes e 

                                                           
25  Disponível em http://exame.abril.com.br/carreira/6-cursos-de-pos-graduacao-focados-em-meio-ambiente/. 

Acesso em 23 de julho de 2017 

http://exame.abril.com.br/carreira/6-cursos-de-pos-graduacao-focados-em-meio-ambiente/
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empreendedores, para as 

organizações e para sociedade 

MBA em Gestão da 

Sustentabilidade e da 

Responsabilidade Social 

Corporativa 

Universidade de 

Salvador (UNIFACS) 

• 428 horas/aula 

• Voltado para pedagogos, 

assistentes sociais, 

enfermeiras, biólogos, 

economistas, além de 

administradores 

MBA Executivo em Administração 

- Estratégias para o 

Desenvolvimento Sustentável 

FGV in Company • 432 horas/aula 

• Em parceria com o 

McDonalds, voltado para 

executivos 

Especialização - modalidade 

extensão universitária em 

Sustentabilidade: Inovações na 

gestão das organizações 

empresariais 

UNICAMP • 360 horas/aula 

Sistemas Integrados de Gestão: 

Sustentabilidade, Qualidade, Meio 

Ambiente, Saúde, Segurança e 

Responsabilidade Social 

FAAP • 432 horas/aula 

• Curso indisponível no 

momento 

Pós-graduação em 

Responsabilidade Social 

Empresarial e Sustentabilidade 

SENAC • 366 horas/aula 

• Voltado para profissionais de 

todas as áreas e formações 

Pós-Graduação em Gestão 

Ambiental 

SENAC • 366 horas/aula 

• Voltado para engenheiros 

(químico, de segurança do 

trabalho, industrial, civil, 

ambiental e sanitário), 

administradores, agrônomos, 

ambientalistas, advogados, 

biólogos, economistas, 

geógrafos, geólogos, 

arquitetos, urbanistas, 

químicos e técnicos em 

segurança do trabalho com 

formação superior. 
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Extensão em Liderança e Inovação 

para o Futuro da Moda: 

responsabilidade social e 

sustentabilidade 

PUC – São Paulo • 117 horas/aula 

• Voltado a Gerentes, 

Coordenadores ou outros, com 

mobilidade dentro da 

organização ou potencial de 

liderar projetos externos; que 

sejam indutores de discussões 

estratégicas para melhorias do 

setor de varejo têxtil 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 É importante notar que nem todos os cursos acima são voltados exclusivamente para 

executivos/as, o que mostra que há um mercado a ser desenvolvido no Brasil. É também 

relevante dizer que há outros MBAs renomados no Brasil, como o da COPPEAD no Rio de 

Janeiro que está listado em um ranking dos 100 melhores MBAs do mundo que trabalham a 

temática da sustentabilidade como uma de suas disciplinas, mas não se trata de um curso de 

sustentabilidade26, os cursos oferecidos pela Fundação Dom Cabral, sem contar o crescente 

número de cursos a distância que não foram mapeados aqui. 

 Além disso, um mercado que tende a crescer é a de Mestrados Profissionais, uma 

modalidade de Pós-Graduação stricto sensu voltada para a capacitação de profissionais, nas 

diversas áreas do conhecimento, mediante o estudo de técnicas, processos, ou temáticas que 

atendam a alguma demanda do mercado de trabalho. Seu objetivo é contribuir com o setor 

produtivo nacional no sentido de agregar um nível maior de competitividade e produtividade a 

empresas e organizações, sejam elas públicas ou privadas 27 . Um exemplo é a Linha de 

Sustentabilidade do Mestrado Profissional em Gestão para Competitividade da FGV EAESP 

lançado em 2016. O Mestrado Profissional se mostra como uma opção ao tradicional Mestrado 

Acadêmico.  

 Por fim, há cursos stricto sensu em formato acadêmico, como o mestrado e doutorado 

da USP Leste intitulado Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade, com linhas de 

Pesquisa em Ciência e Tecnologia Ambiental e Gestão Ambiental, que pode também ser uma 

opção aos/as gestores/as, apesar do perfil mais técnico do curso. Abaixo apresentamos um 

levantamento não exaustivo dos cursos stricto sensu em sustentabilidade oferecidos no Brasil. 

                                                           
26  Ranking Global 100 Sustainable MBA de 2014 elaborado pela Corporate Knights. Disponível em 

http://www.corporateknights.com/reports/2014-global-sustainable-mba/2014-global-sustainable-mba-results-

14127551/. Acesso em 23 de julho de 2017 
27 Informações da CAPES, disponível em http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/mestrado-profissional-

o-que-e. Acesso em 23 de julho de 2017 

http://www.corporateknights.com/reports/2014-global-sustainable-mba/2014-global-sustainable-mba-results-14127551/
http://www.corporateknights.com/reports/2014-global-sustainable-mba/2014-global-sustainable-mba-results-14127551/
http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/mestrado-profissional-o-que-e
http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/mestrado-profissional-o-que-e
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Tabela 2 A oferta brasileira de Mestrados em sustentabilidade 

Curso Instituição Tipo 

Mestrado Profissional em Gestão 

para Competitividade – Linha de 

Sustentabilidade 

FGV EAESP Mestrado Profissional 

Mestrado e Doutorado em 

Sustentabilidade 

USP - EACH Mestrado e Doutorado Acadêmicos 

Pós-graduação Stricto Sensu em 

Sustentabilidade 

PUC Campinas Mestrado Acadêmico 

Mestrado Profissional em 

Administração – Gestão Ambiental 

e Sustentabilidade 

UNINOVE Mestrado Profissional 

Mestrado Profissional de 

Conservação da Biodiversidade e 

Desenvolvimento Sustentável 

ESCAS - Escola 

Superior de 

Conservação 

Ambiental e 

Sustentabilidade em 

parceria com Instituto 

Ipê 

Mestrado Profissional 

Doutorado em Sistemas de Gestão 

Sustentáveis (PPSIG) 

Universidade Federal 

Fluminense 

Doutorado acadêmico 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Assim como os MBAs, há Mestrados Profissionais em Administração cujo foco não é 

sustentabilidade, mas ela aparece como uma disciplina ou módulo dentro da grade. É o caso 

dos cursos oferecidos pela Fundação Dom Cabral, por exemplo. 

 Todos os cursos pesquisados são voltados a executivos/as em início de carreira e/ou em 

cargos de média gerência ou no máximo gerência sênior. Não foram encontrados cursos no 

formato de MBA no Brasil exclusivos para CEOs. Também é possível dizer que todos esses 

cursos pesquisados acima são relativamente novos, com menos de 20 anos de existência, e disso 

inferimos que os/as profissionais que hoje atuam como CEOs dificilmente passaram por um 

desses cursos voltados à Sustentabilidade. 
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1.6 A Educação para Sustentabilidade e as Escolas de Negócio: um movimento 

global que caminha lentamente 
 

 Como vimos neste Capítulo, o ensino de Administração parece entrar em um novo 

momento de reflexão e inovação em práticas e conteúdo, à luz das mudanças que vêm 

acontecendo no mundo dos negócios. Utilizando a metáfora do espelho, acreditamos que à 

medida que as empresas vêm sendo pressionadas a reverem suas estratégias de negócio no 

sentido de ter a sustentabilidade como um norte, as Escolas de Negócio são então pressionadas 

pelas empresas – e pela sociedade – para formarem gestores/as capazes de “(i) compreenderem 

porque o tema do desenvolvimento sustentável deve ser de seu próprio interesse; (ii) adquirirem 

pluralidade de perspectivas; e (iii) serem encorajados a continuar refletindo criticamente sobre 

suas escolhas e ações” (AGUIAR et al., 2016, p.164). 

 As pressões que as Escolas de Negócio sofrem por parte das empresas vêm, na maioria 

das vezes, sob a demanda de instrumentalizar os/as gestores/as para uma gestão mais 

sustentável dos negócios. Esse foco mais instrumental, conforme vimos, aponta para a 

manutenção da lógica do “take-make-waste” ou a do “profits firts”, uma vez que o foco não 

parece ser a disrupção com um modelo, mas a busca por ganhos de curto prazo. As escolas de 

negócio que oferecem alguma formação em sustentabilidade ainda se encontram imersas no 

velho paradigma do ensino da Administração e está aí potencialmente configurado o ciclo 

vicioso do qual falamos anteriormente.  

Porém, e felizmente, há uma pressão cada vez mais crescente sobre as escolas de 

negócio da sociedade civil organizada e de parte da academia, que questionam o paradigma 

sobre o qual o ensino da Administração permanece estabelecido. O movimento iniciado pela 

UNESCO (Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas) em 2005 

se mostra como um marco importante neste sentido, ao propor, por meio da Década da 

Educação das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que uma mudança profunda 

na Educação tradicional aconteça, mirando  

[...] a interdisciplinaridade, o pensamento crítico e valores fundamentados no 

desenvolvimento sustentável, a multiplicidade de métodos e espaços de 

aprendizagem, o processo participativo de tomada de decisão e a integração 

das experiências de aprendizagem na vida pessoal e profissional cotidiana 

(AGUIAR et al., 2016, p.163). 

 

 Quando a UNESCO faz esse movimento olhando de forma ampla a Educação, o Pacto 

Global percebe que as empresas somente conseguirão se engajar e promover os ODS (na época 

ODMs – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) se seus/suas gestores/as incorporarem a 
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sustentabilidade como uma nova forma de se fazer negócios. O papel dos gestores para a agenda 

de sustentabilidade é visto com tamanha relevância que trouxe para o foco a reflexão e a busca 

por influenciar a forma e as bases nas quais esses/as profissionais estão sendo formados. Assim, 

em 2007, durante o UN Global Compact Leaders Summit em Genebra, surge o PRME - 

Principles for Responsible Management Education, a maior iniciativa organizada entre a ONU 

e as Escolas de Negócio do mundo todo, com a missão de transformar globalmente a educação, 

pesquisa e ensino em gestão por meio de um framework (ou os 6 Princípios), desenvolvendo 

comunidades de aprendizagem e promovendo a conscientização sobre os ODS. 

 

Figura 5Os 6 Princípios do PRME 
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Fonte: website do PRME 

 

 O PRME torna-se uma plataforma engajar um número cada vez maior de Escolas de 

Negócio no mundo para adotarem os 6 princípios. Dentre as estratégias adotadas foi trazer para 

seu Steering Committee as principais acreditadoras internacionais de Escolas de Negócio, como 

a AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), a EFMD 

(European Foundation for Management Development) e a AMBA (Association of MBAs), além 

de outras 7 organizações. O engajamento das acreditadoras internacionais aumenta a pressão 

para que as Escolas de Negócio adotem os 6 Princípios. Em 2013, por exemplo, a EFMD 

atualizou seu EQUIS standard e incluiu um novo e transversal capítulo sobre “Ética, 

Responsabilidade e Sustentabilidade”, juntamente com os já existentes “Conexões 

Corporativas” e “Internacionalização”. Assim, as escolas que desejam ser acreditadas e obter o 

padrão EQUIS passam a ter que assumir compromissos em “Ética, Responsabilidade e 

Sustentabilidade”, além de terem que reportar se são ou não signatárias do PRME. Outro 

exemplo é o da AACSB, que promove e premia inciativas inovadoras de Escolas de Negócio 

do mundo todo acreditadas por ela todo por meio do Innovation That Inspire, que em 2017 

recebeu 315 submissões de Escolas de Negócio de 33 países, reconhecendo publicamente 35 

delas em 3 categorias: Engagement Across Disciplines, Engagement With Business e Engaging 

A Diverse Community. 
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Figura 6: Steering Committee do PRME 

 
Fonte: website do PRME 

 

 Quando uma Escola de Negócio adere ao PRME, ela se compromete a adotar os 6 

Princípios e a reportar a cada 2 anos o progresso de sua atuação neles. A inciativa deixa livre 

para as Escolas desenharem a forma como irão trabalhar cada princípio e o reporte bianual é 

autodeclarado. No entanto, quando uma Escola deixa de enviar o SIP (Sharing Information 

Progress) ela é declarada como “non-communicating” no site do PRME, o que só pode ser 

remediado caso a Escola submeta o reporte. Se a Escola permanece sem submeter o SIP por 

dois anos seguidos, ela é tirada da lista de signatárias, só podendo voltar ao PRME com uma 

nova carta de comprometimento e o envio do relatório SIP. Em dezembro de 2016, 24 Escolas 

de Negócio foram tiradas da lista de signatárias, incluindo 2 brasileiras. 

 Apesar do PRME ter um número grande de Escolas de Negócio signatárias –eram 671 

em 2017 – muitas pesquisas mostram que existe uma série de desafios que impedem a Educação 

para a Sustentabilidade ser mais rapidamente inserida no ensino da Administração. Por 

exemplo, introduzir o ensino da sustentabilidade nas Escolas de Negócio requer uma mudança 

nas prioridades e foco dos/as professores/as e administradores/as e, segundo eles, diversos 

estudos identificam o papel das forças institucionais no avanço da educação para 

sustentabilidade. Há barreiras e desafios que se colocam como forças contrárias a esse 

movimento, tais como atitudes negativas em relação ao tema de CSR, falta de recursos e apoio 

administrativo, falta de entendimento do que o tema significa, ou conscientização de porque o 

tema seria importante para as Escolas (HART ET AL., 2015, p.715). 

 Novamente, se usarmos aqui a metáfora do espelho, podemos ver que as Escolas de 

Negócio, enquanto organizações, passam pelos mesmos desafios das empresas de trazer a 

sustentabilidade como valor norteador, como prática e como cultura organizacional. “Um 
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último conjunto de obstáculos está relacionado ao ethos – a cultura organizacional – da 

instituição acadêmica/escola de Administração, cujos valores dominantes podem ser, explícita 

ou implicitamente, contrários aos valores sustentáveis” (BRUNSTEIN, GODOY & SILVA, 

2014). 

 Mas além dos citados acima, outros/as autores/as levantam que para os/as professores/as 

e educadores/as da área de negócios há outras dimensões desafiadoras que passam pelas 

questões conceituais e pela diversidade de programas e experiências que têm sido observadas, 

e que atuam como outras barreiras no avanço da Educação para a Sustentabilidade nas Escolas 

de Negócio. 

Em um nível conceitual, o que realmente significa “integrar a sustentabilidade 

ao ensino de Administração”? Seria algo relacionado à integração da 

sustentabilidade ao ensino de forma convencional, isto é, inserindo ou 

adicionando questões e tópicos relacionados à sustentabilidade à educação 

“clássica” da Administração? Ou seria algo relacionado a uma “mudança de 

rumo”, ou seja, um questionamento dos pressupostos, da ideologia, do 

propósito, do conteúdo e do processo de ensino da administração com base 

nos desafios relacionados à sustentabilidade (GHOSHAL, 2005)? Em um 

nível pedagógico, em virtude da diversidade de programas, experiências e 

resultados do aprendizado, o que realmente significa a sustentabilidade no 

ensino da Administração? (BRUNSTEIN, GODOY & SILVA, 2014, p.18) 

 

 Outra forma de se enxergar esses desafios é também refletir sobre o fato de que existem 

muitos significados diferentes para os conceitos “desenvolvimento sustentável” e 

“sustentabilidade” e isso contribui para um contexto mais desafiador dentro do qual “os cursos 

e programas são elaborados, implementados e ensinados, ou seja, o contexto das escolas de 

administração e universidades/corpos docentes de administração” (BRUNSTEIN, GODOY & 

SILVA, 2014, p.19). 

 De toda forma, todos esses desafios já foram abordados no presente trabalho ao longo 

do Capítulo 1, seja resgatando de forma breve a epistemologia da administração e seus 

fundamentos, contrapondo os mesmos ao que propõe o paradigma da sustentabilidade e 

consequentemente a educação para a sustentabilidade, seja exemplificando por meio dos cursos 

de MBAs como os/as gestores/as e CEOs são influenciados/as pela sua formação quando vão 

exercer seus cargos nas empresas e como isso traz consequências para o desenvolvimento 

sustentável. Nesse sentido, há uma necessidade premente das escolas de negócio em 

incorporarem sustentabilidade de forma transversal, como propõe o próprio PRME. Nas 

palavras de Huang (2013, p.8-9), é interessante perceber que a especialização educacional do 

CEO em MBA ou Mestrado pode ser associada ao desempenho da empresa em RSC, ainda que 

não haja garantias de que a educação nas universidades pode mudar o comportamento de um 
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estudante. Essa formação para RSC tem sido introduzida em muitas universidades ao redor do 

mundo, cada uma de uma forma diferente, como vimos, para promover desenvolvimento social 

e aumentar a consciência para essas questões e alguns estudos mostram resultados nesse 

sentido, de que educação ambiental aumenta a sensibilidade do aluno para questões ambientais. 

Mais ainda, essa sensibilidade poderia já ocorrer enquanto o aluno estuda, impactando assim o 

corpo estudantil e podendo dessa forma as universidades revelarem-se como “um vínculo 

importante e construtivo entre empresas e sociedade” (HUANG, 2013, p.8-9, tradução nossa).  

O que pudemos ver nesta seção e neste Capítulo é que existe um conflito entre a 

formação executiva tradicional e a sustentabilidade e que surgem iniciativas recentes que 

começam a olhar para esse conflito em busca de novas abordagens, reflexões e práticas. O 

caminho percorrido nesta reflexão inicial será fundamental para embasar conceitualmente os 

insights para uma formação de CEOs em Sustentabilidade na FGV EAESP que serão 

apresentados mais adiante. 

 

1.7 Mas afinal, por que o/a CEO precisa entender sobre sustentabilidade? 
 

 Na Introdução e no Capítulo 1 do presente trabalho trouxemos a importância do 

engajamento do/a CEO nas questões de sustentabilidade dentro da empresa, pois, assim como 

qualquer outra mudança organizacional, aprendemos que a alta gestão precisa estabelecer uma 

visão de futuro e estar engajada nas mudanças, liderando o processo. Essa tem sido uma das 

bandeiras dos/as autores/as que falam sobre gestão da mudança, aprendizagem organizacional 

ou liderança empresarial, tais como John Kotter, Peter Senge, Edgar Schein, Bob Doppelt, Otto 

Scharmer entre outros. Mas por que tanto foco nos/as CEOs? 

 Sem dúvida a questão inspiracional e de “liderar pelo exemplo” são fundamentais em 

processos de mudança organizacional, mas há também o que o/a CEO sabe, aquilo que os/as 

torna únicos/as. Para Bertels et al (2016, p.8), os/as CEOs são os/as únicos/as situados na 

interface entre o público interno e o ambiente externo das empresas e este posicionamento faz 

com que eles/elas entendam mais do que outros funcionários e membros do conselho as 

situações e os interesses da empresa que lideram. Afinal, eles/elas possuem uma visão holística 

de sua organização e ocupam uma posição estratégica que só é possível para aqueles/as que 

estão no topo e há mais tempo nessa posição. 
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Figura 7 A perspectiva única do CEO 

  

Fonte: BERTELS ET AL., 2016. 

 

 Além de ter uma visão do todo e ser essa interface entre a hierarquia interna e o ambiente 

externo, o/a CEO é também o elo com o Conselho de Administração. Uma matéria da Harvard 

Business Review Brasil de 2014 trouxe o caso da Nike mostrando a importância de se ter nos 

Conselhos de Administração pessoas aptas a discutir questões de sustentabilidade. Algumas 

poucas vezes essa pessoa é o/a CEO, outras o/a CEO precisa buscar algum diretor que entenda 

do assunto para auxilia-lo/a, quando não um membro externo do Conselho. Isso porque a 

matéria revela que ainda é pouco claro nas discussões de governança corporativa o papel do 

Conselho na supervisão da responsabilidade e sustentabilidade corporativa. Segundo a 

reportagem, apenas 10% dos conselhos de administração das empresas norte americanas de 

capital aberto possuem um comitê dedicado exclusivamente a essas temáticas28. 

 Assim, o próprio papel do/a CEO passa por mudanças, na medida em que ele/a precisa 

ter muitas vezes respostas ao Conselho de Administração, além de precisar dialogar com outros 

stakeholders, exercer um papel político em determinadas situações e atuar como uma ponte 

entre a empresa e a sociedade. Em outras palavras,  

Do outro lado da moeda, os CEOs concordam que os desafios globais exigem 

respostas globais e entre setores. Para os CEOs e seus conselhos, isso significa 

aumentar a compreensão coletiva e o envolvimento com diferentes setores da 

sociedade, garantindo que as discussões do conselho sejam enriquecidas por 

uma diversidade de pontos de vista de organizações sem fins lucrativos e 

                                                           
28 Matéria disponível em http://hbrbr.uol.com.br/sustentabilidade-no-conselho/. Acesso em 23 de julho de 2017 

http://hbrbr.uol.com.br/sustentabilidade-no-conselho/
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governamentais. Essa resposta também significa que os líderes empresariais 

devem adotar uma posição mais ousada e proativa no cenário global - uma 

forma de liderança que olha para fora, além dos limites tradicionais da própria 

organização, e articula uma visão para o futuro sustentável da indústria e 

sociedade mais ampla. (ACCENTURE, 2010, p.46, tradução nossa) 

 

 Vimos também que há uma pressão da sociedade civil organizada, dos governos e dos 

organismos multilaterais para que os/as CEOs adotem compromissos, muitas vezes voluntários, 

de engajamento em questões de sustentabilidade, como o Global Compact, os ODSs entre 

tantos outros. Isso faz com que esses/as profissionais tenham que se atualizar e conhecer 

minimamente alguns conteúdos para poderem representar suas organizações em fóruns, 

negociações internacionais, imprensa, etc. 

 Porém, segundo um estudo conduzido pela Network for Business Sustainability South 

Africa (2016), há três importantes barreiras que impedem muitos CEOs de priorizar a inserção 

da sustentabilidade na estratégia dos negócios. A primeira delas - e estas barreiras normalmente 

se apresentam nessa ordem - é a falta de conhecimento sobre o tema, às vezes pelo fato de virem 

de outras indústrias ou outros elos da cadeia de valor, às vezes pela falta de formação no assunto. 

A segunda é a dificuldade de enxergar a conexão direta da sustentabilidade com o negócio, ou, 

em outras palavras, construir o business case da sustentabilidade. E por fim, a última barreira 

diz respeito a recursos e tempo. Nessa etapa, o/a CEO consegue ver a conexão da 

sustentabilidade com o negócio, conhece o assunto, mas não consegue colocar na agenda 

estratégica da empresa, uma vez que a sustentabilidade ainda é vista como uma concorrência 

em termos de investimentos com outras agendas estratégicas da empresa de mais curto prazo. 

 Foquemos então na primeira barreira, a relacionada à falta de conhecimento no tema e 

cruzemos com a discussão anterior sobre a oferta de cursos de gestão focados em 

sustentabilidade para executivos e executivas. Ainda que existam discussões acerca da 

efetividade dos cursos voltados a sustentabilidade que são hoje oferecidos em algumas Escolas 

de Negócio há um reconhecimento de sua importância e necessidade para o futuro dos negócios.  

 Outra pesquisa conduzida pelo Pacto Global e Accenture (2010) apontava que na época 

88% dos 750 CEOs entrevistados/as afirmavam que “para alcançar o ‘tipping point’ da 

sustentabilidade corporativa, é importante que os sistemas educacionais e as Escolas de 

Negócio equipem os futuros líderes com mindsets e habilidades necessárias para gerir 

sustentabilidade” (tradução nossa). 

 Além dos/as futuros/as líderes, os/as CEOs pesquisados/as também mostravam as suas 

próprias limitações em termos de educação para a sustentabilidade, afinal, embora as empresas 
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acreditem que as Escolas de Negócio precisam fazer mais, os CEOs também reconhecem que 

eles/elas precisam aumentar seus próprios esforços para gerar as habilidades e mentalidades 

corretas em seus gerentes e futuros líderes (UN GLOBAL COMPACT & ACCENTURE, 2010, 

p.12, tradução nossa) 

 Isso dialoga com um dos fatores mapeados pela Network for Business Sustainability 

South Africa (2016) que costumam moldar o pensamento do/da CEO sobre sustentabilidade: a 

sua prontidão para aprender sobre novos temas. 

 

Figura 8 O que molda o pensamento do CEO em sustentabilidade? 

 

Fonte: BERTELS ET AL., 2016. 

 

 Apesar de reconhecer essa necessidade de auto formação em sustentabilidade, vimos 

que os/as CEOs têm pouca disponibilidade de tempo, além da baixa oferta de cursos formais 

voltados para essa posição. Isso faz com que esses/as profissionais participem de espaços de 

formação “informal” (vamos usar esse termo para indicar cursos ou fóruns de debate que não 

contam como educação formal, ou seja, não conferem um certificado ao final) para aprenderem 

e discutirem sobre sustentabilidade com seus pares, pois até onde foi possível pesquisarmos, 

são poucas as opções oferecidas a CEOs em termos de educação executiva em sustentabilidade, 
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quando eles/as já ocupam essa posição. O que encontramos foram treinamento e iniciativas de 

educação corporativa dentro de suas próprias organizações e cursos de MBAs e Mestrados, 

além de cursos de curta duração, para profissionais de middle management, que no futuro se 

tornarão CEOs. 

 Olhando para o tema de ética corporativa, por exemplo, foi criado por um grupo de 

CEOs nos Estados Unidos em 2004 o Business Roundtable Institute for Corporate Ethics29, que 

tem como uma de suas inciativas dialogar com CEOs sobre ética nos negócios visando apoiar 

a restabelecer a confiança da sociedade no mercado após tantos escândalos ligados a corrupção 

e outros escândalos no mundo dos negócios. Outras roundtables como essas são criadas muitas 

vezes por empresas do mesmo setor ou na mesma cadeia de valor, pela academia ou outras 

instituições que trabalham com o C-level. 

 Conforme veremos no próximo Capítulo, a pesquisa empírica realizada com CEOs 

brasileiros/as reconhecidos/as por inserirem sustentabilidade na estratégia das organizações por 

onde passaram reforça várias questões abordadas até agora, tais como a importância de uma 

formação no tema ao longo da trajetória profissional e a necessidade de construir um business 

case da sustentabilidade. Também veremos que diversos fatores moldam o pensamento do/da 

CEO para a sustentabilidade, como o contexto no qual o negócio está inserido, as experiências 

pessoais e profissionais anteriores, entre outros. 

                                                           
29 http://www.corporate-ethics.org/ 
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2. A pesquisa de campo: formação executiva e sustentabilidade na voz 

de CEOs brasileiros/as 
 

O presente trabalho tem por ambição compreender qual o papel das Escolas de Negócio 

na formação de CEOs para a sustentabilidade e, dessa forma, compartilhar insights para que a 

FGV EAESP caminhe nesse sentido. Assim, optamos por escolher duas metodologias que se 

complementam para que a realização dessa pesquisa fosse compatível com o objeto estudado. 

Ao longo dos primeiros capítulos, foi realizada uma revisão bibliográfica que pudesse 

investigar e problematizar a necessidade de uma formação de CEOs para a sustentabilidade e o 

papel das Escolas de Negócio nesse sentido. Vimos ali que a sociedade tem pressionado 

empresas e outros stakeholders para atuarem de uma forma diferente em relação ao 

desenvolvimento. Internalizar externalidades, dialogar com diferentes públicos, engajar pessoas 

em torno de uma visão de mundo em que o futuro das próximas gerações seja levado em conta 

e migrar de um modelo econômico baseado no “take-make-waste” para o “borrow-use-return”. 

E os/as CEOs são as lideranças que precisam promover essa mudança dentro de suas 

organizações, o que requer uma formação específica para a sustentabilidade que hoje não parece 

existir nas Escolas de Negócio. Os/as CEOs recorrem então a outras formas de aprender sobre 

o tema, pois a pressão para que eles assumam um protagonismo em sustentabilidade só 

aumenta. 

Ao mesmo tempo, por meio da investigação da literatura foi possível identificar também 

que o ensino da Administração pouco avançou rumo a sustentabilidade, e que o background 

educacional dos executivos e executivas influencia suas ações dentro das empresas, que 

repercutem em externalidades, por vezes positivas, por vezes negativas, para a sociedade. Há 

aí o princípio da recursividade30, característica de sistemas complexos, que tampouco são 

ensinados nos cursos de gestão. Assim, as críticas feitas por estudiosos da ciência da 

administração, de que essa ciência social aplicada está apartada da realidade, da prática, se 

confirma. 

Para complementar a abordagem de revisão de literatura, aliamos a essa pesquisa uma 

abordagem empírica, recorrendo-se a dados coletados em atividade de campo, por meio de 

                                                           
30 Para Edgar Morin, um dos pensadores da complexidade, o Princípio Recursivo ou da Recursividade é uma das 

características de sistemas complexos. Esse princípio propõe que em um processo podem existir produtos e efeitos 

que são, ao mesmo tempo, causas e produtores daquilo que os produziu. O princípio recursivo nega então o 

determinismo linear ao afirmar que existem processos nos quais os efeitos podem ser geradores de suas causas. 
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entrevistas semiestruturadas junto a CEOs que se destacam por sua atuação em sustentabilidade. 

A escolha por um mix de abordagens busca pela coerência justamente do que se investiga, de 

aproximar teoria e prática, de investigar o fenômeno em sua complexidade, ciente, é claro, das 

limitações que se colocam em uma pesquisa como essa, tais como tempo, recursos, experiência 

de pesquisa, entre outros.  

Assim, o que se quis com a pesquisa de campo foi contrapor o que se viu na teoria com 

o que se dá na prática. A pesquisa empírica buscou então: (i) compreender se e como o 

background educacional do/da CEO contribuiu para sua atuação em sustentabilidade nas 

empresas; (ii) levantar quais experiências de educação para sustentabilidade (formais ou 

informais) foram mais relevantes para sua atuação no tema; (iii) explorar se na visão deles/delas 

existe um papel para Escolas de Negócio na formação de CEOs para sustentabilidade e (iv) se 

existe, quais as principais diretrizes para propor uma formação para sustentabilidade voltada ao 

C-level. A partir daí, com base nas análises e consolidações dessas respostas, formularam-se 

algumas teorias e insights para o avanço na formação para sustentabilidade ao longo de toda a 

trajetória executiva de gestores, em especial na FGV EAESP. 

 

2.1 A metodologia da pesquisa de campo 
 

A opção pela pesquisa qualitativa se deu pelo entendimento de que o presente trabalho 

não busca uma representatividade numérica, mas sim um aprofundamento da compreensão de 

um grupo social, no caso os/as CEOs e ex CEOs que historicamente têm incorporado a 

sustentabilidade como diretriz estratégica para os negócios que dirigem. Assim, se quis menos 

uma quantificação de dados qualitativos, mas uma interpretação não matemática dos mesmos 

com o intuito de descobrir relações entre eles e assim organizar conceitos num esquema 

explanatório teórico (STRAUSS & CORBIN, 2009, p. 24). 

Como o objeto deste estudo é compreender qual é o papel das Escolas de Negócio na 

formação de CEOs para a sustentabilidade e, adicionalmente, compartilhar insights para que a 

FGV EAESP avance na formação para sustentabilidade ao longo de toda a trajetória executiva 

de gestores e gestoras, o que se quis com a pesquisa foi produzir e analisar informações de 

forma aprofundada, importando menos a quantidade e mais a qualidade das respostas, 

possibilitando a produção de novas informações a partir da análise do conjunto das respostas. 

Fazer a pesquisa qualitativa junto a CEOs nos pareceu uma oportunidade rica para 

conseguir propor caminhos a partir da própria voz do público alvo. Analisar suas narrativas e 

extrair delas insights para avançar na formação do C-level em sustentabilidade foi o caminho 
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adotado nessa pesquisa. Nesse sentido, a objetividade foi mantida, utilizando uma forma 

qualitativa de investigação em que não se quis controlar as variáveis, mas abrir, “dar voz” aos 

entrevistados/as e a partir disso representar os resultados da forma mais acurada possível 

(STRAUSS & CORBIN, 2009, p. 54). 

Para isso, optou-se pela Teoria Fundamentada em Dados, ou Grounded Theory 31 , 

proposta pelos autores Strauss & Corbin (2009) uma vez que esse método permite (i) alcançar 

aspectos subjetivos utilizando um roteiro objetivo na pesquisa; (ii) que o/a pesquisador/a não 

necessariamente comece sua pesquisa com uma teoria preconcebida em mente - “Ao contrário, 

o pesquisador começa com uma área de estudo e permite que a teoria surja a partir dos dados” 

(STRAUSS & CORBIN, 2009, p. 25). Ou seja, diferentemente de outras metodologias de 

pesquisa, na Teoria Fundamentada, o/a pesquisador/a encerra seu trabalho com a Teoria e não 

começa por ela, afinal ela não é o problema, aquilo que será testado, mas o que se conclui depois 

da análise de dados que dela resulta. Isso acontece em parte devido à flexibilidade do método 

que permite que conhecimento e entendimento assumam várias formas (STRAUSS & 

CORBIN, 2009, p. 22). 

A Teoria Fundamentada em Dados propõe um método que se assenta em uma lógica 

indutiva e um processo interpretativo, admitindo que o/a pesquisador/a, de forma consciente e 

baseada em investigação feita sistematicamente, interaja com a realidade, investigue a situação 

problema e como e porque o fenômeno se desdobra desta ou daquela forma. Assim, o que é 

narrado pelos/as entrevistados/as, as palavras que utilizam e as interpretações que fazem têm 

muita relevância, pois a teoria irá emergir daí.  

É preciso, no entanto, ressaltar, que existem diversos autores/as que propõem métodos 

de Teoria Fundamentada que diferem entre si no que diz respeito à escala entre uma 

interpretação qualitativa mais positivista e a mais interpretativista. O método proposto por 

Strauss & Corbin é uma linha mais positivista dentro desse espectro de possibilidades da Teoria 

Fundamentada e foi escolhido pela autora pois propõe um processo mais estruturado de 

codificação que guia todo o desenvolvimento da pesquisa (BIANCHI & IKEDA, 2008). Ainda 

que a escolha desse método possa parecer contraditória vis-à-vis toda a reflexão trazida até aqui, 

o intuito foi, por meio de uma análise mais pragmática, buscar insights para o avanço da agenda 

da sustentabilidade dentro das Escolas de Negócio, dada a urgência, na percepção da autora, de 

que essa transformação ocorra.  

                                                           
31 Adotamos para este trabalho a abordagem dos autores Strauss e Corbin (2009) sobre Teoria Fundamentada, com 

a consciência que existem outros autores e autoras que fazem formulações por vezes similares, por vezes distintas. 
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Assim, o uso da Teoria Fundamentada em Dados desses autores nos pareceu adequado, 

uma vez que ainda torna possível relacionar pragmaticamente o que a literatura diz sobre 

educação para sustentabilidade e a sua inserção nas Escolas de Negócio, as críticas à Escola de 

Administração e os estudos sobre a influência de background educacional nas ações adotadas 

por CEOs nas empresas, analisadas na primeira parte deste trabalho por meio de revisão 

bibliográfica, utiliza-la para estruturar o roteiro de perguntas a serem feitas aos/às CEOs e, a 

partir das respostas deles/delas, criar novas teorias e sugestões de ações para que a FGV EAESP 

avance na formação para a sustentabilidade do C-Level. Na Teoria Fundamentada em Dados 

existe uma flexibilidade quanto aos procedimentos de pesquisa que permitem que o/a 

pesquisador/a tenha, na etapa de análise, uma interação com os dados coletados (Strauss & 

Corbin, 2009, p. 25) e vá revendo as questões de investigação na medida em que elas se 

apresentam no diálogo com os interlocutores. 

Essa interação e diálogo entre pesquisador/a e objeto de estudo dá margem a alguma 

carga subjetiva ao longo do processo de pesquisa. No entanto, desde que feito de forma 

consciente, isso também é possível no uso da Teoria Fundamentada, já que na pesquisa 

qualitativa ter objetividade também significa reconhecer que o entendimento dos/as 

pesquisadores/as será sempre baseado em seus valores, na sua cultura e nas suas experiências 

que acabam trazendo para as situações de pesquisa e que podem sim ser muito diferentes 

daqueles/as entrevistados/as (STRAUSS & CORBIN, 2009, p. 54). 

E mais, Strauss & Corbin (2009, p. 58) reconhecem que o/a pesquisador/a já traz consigo 

para a investigação “um conhecimento considerável da literatura profissional e disciplinar” e 

que essa “experiência pessoal pode aumentar a sensibilidade se usada corretamente”. Isso faz 

ainda mais sentido quando o objeto de estudo é a educação para a sustentabilidade e uma nova 

forma de aprender dentro das Escolas de Negócio, conforme vimos no Capítulo 1 deste trabalho. 

 

2.1.1 A coleta de dados e realização das entrevistas 

 

A base de dados foi obtida a partir de 9 entrevistas em profundidade semiestruturadas 

feitas com CEOs e ex CEOs que hoje atuam como conselheiros. Como o interesse de pesquisa 

era entender a trajetória pessoal do/da CEO e não a atuação em sustentabilidade da empresa 

que ele/ela representa, a escolha dos/das entrevistados/as foi realizada a partir de uma busca em 

revistas de negócios e publicações onde CEOs eram porta vozes de estratégias de 

sustentabilidade das organizações que lideravam, ou seja, falavam em primeira pessoa sobre a 

temática da sustentabilidade.  
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As principais fontes de busca de nomes de CEOs que se destacam pela sua atuação em 

sustentabilidade foi a Plataforma Liderança Sustentável e os livros publicados por Ricardo 

Voltolini, “Conversas com Líderes Sustentáveis” (2011), “Escolas de Líderes Sustentáveis” 

(2017) e “Sustentabilidade como fonte de inovação” (2016). Adicionalmente, os recortes feitos 

para a amostra foram: 

• CEOs e ex CEOs de empresas de grande porte atuando no Brasil; 

• CEOs e ex CEOs de empresas de segmentos industriais, que possuem alto impacto em 

territórios. Não foram selecionados/as CEOs do segmento de serviços ou de comércio, 

por uma opção da autora de investigar aqueles negócios que apresentam mais riscos 

socioambientais diretamente envolvidos na operação do negócio e que irão, portanto, 

demandar determinados tipos de tomada de decisão dos/das CEOs; 

• CEOs que ocupam a posição há pelo menos 4 anos, não necessariamente na mesma 

empresa. 

 

A partir destes critérios foram enviados convites para 12 CEOs e o conjunto final foi 

composto por aqueles que se disponibilizaram a participar da pesquisa. Vale ressaltar que a 

pesquisa não se baseou em uma amostra estatisticamente representativa, como já mencionado 

anteriormente, dado o foco dessa pesquisa ser qualitativa, além das características do próprio 

método selecionado. Outra ressalva a ser feita é que, apesar de se ter buscado diversidade em 

termos de gênero, entrevistados homens e mulheres, só foi possível entrevistar uma CEO 

mulher, pois no Brasil apenas 11% dos postos de CEOs são ocupados por mulheres32. 

Antes do início de cada entrevista foi explicitado ao/a entrevistado/a que sua identidade, 

bem como a empresa que representava ou que representou enquanto ocupava a posição de CEO, 

seriam preservadas. Desta forma, os/as entrevistados/as receberam códigos e todas as citações 

ao nome da empresa foram substituídas por termos genéricos. A lista de entrevistados/as, 

juntamente com algumas informações importantes sobre seus perfis, encontra-se na tabela a 

seguir. 

 

Tabela 3 Perfis dos/das Entrevistados/as 

NOME FUNÇÃO BACKGROUND EDUCACIONAL PERFIL DA 

EMPRESA 
Graduação Pós graduação 

                                                           
32 Dado extraído da pesquisa International Business Report (IBR) - Women in Business, realizada pela Grant 

Thornton, em 36 países, em 2016 
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FF Conselheiro Administração de 

Empresas na FGV 

EAESP 

Mestrado no IMD Último cargo de CEO 

em Multinacional 

norte americana de 

grande porte do 

segmento de 

mineração 

WD CEO Engenharia de 

Produção na 

Karlsruhe Institute of 

Technology 

(Alemanha) 

- Multinacional 

brasileira de grande 

porte do segmento de 

cimento 

FM CEO Engenharia Mecânica 

no ITA 

MBA no INSEAD Multinacional 

brasileira de grande 

porte do segmento 

químico 

MC CEO Engenharia Mecânica 

na Universidade Mogi 

das Cruzes 

MBA na Fundação 

Dom Cabral 

Multinacional 

brasileira de grande 

porte do segmento de 

agrofloresta 

RF CEO Engenharia 

Metalúrgica na 

UFMG 

MBA no IBMEC Multinacional inglesa 

de grande porte do 

segmento de 

mineração 

RB CEO Engenharia de 

Produção Mecânica 

na FEI 

MBA na FIA Multinacional francesa 

de grande porte do 

segmento químico 

LM CEO Engenharia de 

Produção na USP 

MBA no INSEAD Multinacional 

brasileira de grande 

porte do segmento 

agroindustrial 

JP Conselheiro Engenharia de Minas 

na UFMG 

- Último cargo de CEO 

em Multinacional 

brasileira de grande 

porte do segmento de 

agrofloresta 

MF CEO Química Industrial na 

USP 

Mestrado em Química 

Orgânica na USP e 

MBA na Fundação 

Dom Cabral 

Multinacional suíça de 

grande porte do 

segmento químico 

Fonte: elaborada pela autora 
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Como a coleta de dados da pesquisa serviria para fundamentar a formulação de uma 

teoria explicativa do papel das Escolas de Negócio na formação de CEOs para a 

sustentabilidade, as entrevistas foram estruturadas em três blocos, cada um deles sustentado por 

poucas perguntas. 

As perguntas de cada bloco buscavam sempre focar na pessoa do/da CEO, assim o foco 

era falar sobre a sua experiência pessoal no cargo e não na atuação da empresa que representa 

no tema da sustentabilidade. No entanto, em algumas entrevistas os/as entrevistados/as tinham 

dificuldade em falar de si, trazendo a narrativa mais para uma fala corporativa. Nesses 

momentos houve alguma interferência da pesquisadora, porém de forma bastante pontual e não 

incisiva de modo a preservar as respostas como componentes a serem analisados 

posteriormente. 

As entrevistas foram realizadas entre outubro e dezembro de 2017, todas foram gravadas 

em áudio e depois transcritas para análise. Após transcritas as entrevistas foram revisadas, 

garantindo assim a fidelidade das informações. As entrevistas duraram entre 40 e 50 minutos 

cada, sendo que apenas duas das nove superaram os 50 minutos. 

 

2.1.2 As perguntas feitas aos entrevistados/as 

 

O método da Teoria Fundamentada em Dados possibilita que o roteiro de perguntas na 

pesquisa de campo tenha questões abertas, o que permite tanto aos/as entrevistados/as 

construírem livremente suas narrativas, como ao/a pesquisador/a formular teorias a partir delas. 

Assim, para este trabalho formulamos um roteiro dividido em 3 blocos principais: background 

do/da entrevistado/a, sustentabilidade e liderança, e educação executiva para a sustentabilidade. 

No primeiro bloco buscamos investigar o background educacional e profissional do/da 

entrevistado/a. O objetivo principal era verificar se sustentabilidade aparecia de forma relevante 

e espontânea em algum desses momentos de vida, então o/a entrevistado/a era deixado livre 

para contar quais cursos foram mais marcantes em sua vida, como se deu a trajetória de carreira 

até chegar ao posto de CEO. As perguntas feitas foram:  

 

Bloco 1: Background do/a entrevistado/a 

1. Conte-me um pouco sobre o seu background educacional: graduação, cursos de 

extensão, etc. 
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2. Como foi (brevemente) a sua trajetória profissional até o momento? Em que área 

começou e qual caminho te fez chegar até a posição de CEO? Como você relaciona a 

trajetória profissional com a formação acadêmica/educacional? 

 

Já no segundo bloco eram então introduzidas questões relacionadas à sustentabilidade e 

negócios, visando compreender como o/a CEO teve seu primeiro contato com sustentabilidade, 

se em uma experiência educacional ou profissional, como ele/ela entendem e formulam o 

business case da sustentabilidade e se se percebem como referência no tema. As perguntas feitas 

foram: 

 

Bloco 2: Sustentabilidade e liderança 

3. Em que momento e contexto as questões de sustentabilidade apareceram na sua vida? 

Como você entende que isso aconteceu? 

4. Como a sustentabilidade se torna importante para os negócios? Qual o business case? 

Qual é o papel/quão importante é o CEO nesse processo? E o Conselho? 

5. O que você considera que te fez/faz ser reconhecido como um CEO comprometido com 

questões de sustentabilidade? 

6. Por que você considera que alguns CEOs se destacam por isso e outros não? 

 

Por fim, o terceiro bloco focava no tema da formação executiva para a sustentabilidade, 

buscando captar a percepção desse público sobre o papel das Escolas de Negócio na formação 

executiva para a sustentabilidade e suas recomendações para a FGV EAESP caso essa decidisse 

formular um curso para CEOs em sustentabilidade. As perguntas foram: 

 

Bloco 3: Educação para a sustentabilidade 

7. Quando você quer aprender sobre algum tema, como você faz? E quando o tema é 

sustentabilidade, ocorre da mesma forma? 

8. Se um/a colega CEO que teria interesse em se desenvolver no tema te perguntasse como 

ele/ela deveria fazer isso, o que você diria? 

9. Você vê algum papel das Escolas de Negócio na formação para a sustentabilidade 

voltada a CEOs? 

10. Se a FGV EAESP fosse oferecer uma formação para a sustentabilidade voltada a CEOs, 

quais as principais diretrizes para isso? O que faria esse curso despertar seu interesse? 
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Fizemos uso de quatro tipos de perguntas ao longo da entrevista: as perguntas sensíveis 

visavam despertar a pesquisadora para o que os dados indicavam (ex.: Qual é o papel/quão 

importante é o CEO nesse processo?); as perguntas teóricas seriam para apoiar na conexão entre 

os conceitos (ex.: E quando o tema é sustentabilidade, ocorre da mesma forma? Qual é o 

business case da sustentabilidade?); as perguntas práticas e estruturais, que tinham o objetivo 

de apoiar o desenvolvimento da teoria resultante (ex.: Você vê algum papel das Escolas de 

Negócio na formação para a sustentabilidade voltada a CEOs?); e, por fim, perguntas 

orientadoras que ajudam a guiar as entrevistas e análises de documentos (ex.: Se a FGV EAESP 

fosse oferecer uma formação para a sustentabilidade voltada a CEOs, quais as principais 

diretrizes para isso? O que faria esse curso despertar seu interesse?). (Strauss & Corbin, 2009, 

p. 82-83) 

 

2.1.3 O tratamento e análise das respostas 

 

As entrevistas realizadas foram transcritas e para auxiliar a microanálise das respostas 

e a criação de conceitos (categorias) e codificação axial utilizamos o software ATLAS TI 

(versão trial), que possibilita a codificação dos dados, sua organização e cruzamento entre eles. 

O software permite reclassificações e alterações nas conexões entre categorias, o que é 

necessário quando utilizamos a Teoria Fundamentada, pois ao longo das análises novos 

conceitos e relações entre conceitos vão surgindo. O processo de tratamento dos dados seguiu 

o que é proposto pela Teoria Fundamentada: 
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Figura 9 Processo da Teoria Fundamentada em Dados 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Iniciamos o tratamento dos dados com a descrição, conduzindo uma codificação aberta, 

que significa identificar conceitos, suas propriedades e dimensões nos dados coletados. Isso é 

feito fazendo uma microanálise linha a linha das entrevistas, quando separamos os dados em 

partes distintas, examinando-os e os comparando em busca de similaridades e diferenças. Esses 

dados podem ser eventos, acontecimentos, objetos, ações e interações. A partir dessa 

identificação, vamos agrupando os dados, dos mais concretos aos mais abstratos, criando então 

o que a Teoria Fundamentada chama de categorias. Ao examinar então as categorias, é possível 

fazer uma boa discriminação e diferenciação entre elas (Strauss & Corbin, 2009, p. 104). 

 Já na etapa de descrição algumas teorias começam a emergir, pois o processo de 

conceituação feito com a ajuda da codificação aberta já nos traz a nomeação de alguns 

fenômenos observados a partir do agrupamento de “fatos, acontecimentos e objetos similares 

sob um tópico ou uma classificação comum” (Strauss & Corbin, 2009, p. 105).  

Ao conceituar estamos abstraindo. Os dados são divididos em incidentes, 

ideias, eventos e atos distintos, e depois recebem um nome que os represente. 

[...] À medida que continuamos com nossa análise de dados, se nos deparamos 

com outro objeto, evento, ato ou acontecimento que identificamos através da 

análise comparativa, que compartilhe algumas características comuns com um 

objeto ou um acontecimento, então damos a ele o mesmo nome, ou seja, 

posicionamos o mesmo código. [...] Assim quando classificamos coisas 

similares e separamos aquelas que acreditamos diferentes, estamos 

respondendo às características ou propriedades inerentes aos objetos que 

consideramos relevantes. [...] Se nossas imagens são diferentes das formas 

usuais ou padronizadas de pensar sobre as coisas, e se conseguirmos ver 
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objetos, fatos ou acontecimentos de novas formas, então podemos criar novas 

explicações teóricas. (STRAUSS & CORBIN, 2009, p. 106-107) 

 

 Depois, começamos a relacionar os conceitos ou categorias selecionadas com suas 

subcategorias, o que Strauss & Corbin (2009) chamam de codificação axial. O objetivo dessa 

codificação é reagrupar dados que foram divididos durante a etapa de codificação aberta. Nesse 

reagrupamento, ao relacionarmos categorias com subcategorias, é possível gerar análises mais 

completas e precisas sobre os fenômenos previamente identificados.  

Uma subcategoria também é uma categoria, como o nome implica. Porém, em 

vez de representar o fenômeno em si, as subcategorias respondem questões 

sobre o fenômeno, como, por exemplo, quando, onde, por que, quem, como e 

com que consequências, dando assim um maior poder explanatório ao 

conceito. (STRAUSS & CORBIN, 2009, p. 124-125) 

 

 Uma vez que a codificação axial faz com que os agrupamentos de conceitos se tornem 

mais robustos e abstratos, nos aproximamos da etapa de teorização, quando ocorre a correlação 

entre conceitos e a construção de um esquema teórico maior. É essa correlação que nos permite 

propor teorias que, para Strauss & Corbin, são um conjunto de categorias sistematicamente 

inter-relacionadas por meio de declarações de relação que formam a estrutura teórica que, por 

sua vez, explica “alguns fenômenos relevantes sociais, psicológicos, educacionais [...]” 

(STRAUSS & CORBIN, 2009, p. 35). 

 Em termos de método de pesquisa, esses foram então os procedimentos adotados: a 

partir das 9 entrevistas realizadas com CEOs, buscamos identificar as principais ideias e assim 

propor conceitos e fenômenos que mostrassem se existe ou não, e qual seria em caso positivo 

o papel para as Escolas de Negócio na formação de CEOs para a sustentabilidade. 

 

2.2 As dimensões da teoria que emergiu dos dados 
 

A teoria acima emergiu após o tratamento e análise das entrevistas conduzidas junto 

aos/às CEOs e, por se tratar de uma proposição que surge em decorrência do diálogo com os/as 

CEOs, ela pode ser legitimada, bem como os dados analisados dialogam com os conceitos 

estudados na primeira etapa do presente trabalho, por meio da revisão bibliográfica. Essa 

colocação é importante, pois a conjugação das duas metodologias de pesquisa permite uma 

interação entre teoria e prática, entre conceitos e realidades, o que, no nosso entendimento, 

preenche uma lacuna existe hoje em relação à pergunta de pesquisa objeto deste trabalho.  
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Nesse sentido, apresentamos a seguir as dimensões que embasam a teoria fundamentada 

trazida na seção anterior, bem como o diálogo entre elas e a literatura analisada na primeira 

parte deste trabalho. 

 

2.3.1. O background educacional da geração atual de CEOs: a importância do 

contexto 

 

A primeira etapa das entrevistas, focada na investigação do background educacional e 

profissional dos/das CEOs, embora não tenham sido muito profundas, permitiram apontar para 

questões muito relevantes para nosso objeto de pesquisa. A primeira delas é a de que as Escolas 

de Negócio não eram para aquela geração33, até o momento, no Brasil, a primeira opção de 

formação para os que viriam a ser os/as futuros/as líderes de grandes corporações. A formação 

em gestão era procurada no decorrer da carreira profissional dos/das entrevistados/as. Como 

vimos no Capítulo 2 do presente trabalho, a nossa amostra ilustra o dado apresentado na 

pesquisa realizada pela Revista Época Negócios, de que quase metade dos/das CEOs da geração 

atual são formados/as em Engenharia e, na medida em que foram assumindo responsabilidades 

de gestão, houve a necessidade de complementarem sua formação com conhecimentos de 

gestão. “É, eu tive esse momento quando [...] principalmente do jeito que eu assumi, é [...] 

comecei na área de negócios, que me veio a necessidade de fazer uma formação, que eu busquei 

o MBA executivo, pra que eu tivesse uma visão de marketing, estratégia...  até financeira um 

pouco mais elaborada, que eu não tinha…” (RB). “Sou engenheiro... engenheiro mecânico. 

Eu estudei no ITA. Depois que eu me formei eu fui trabalhar na indústria de consultoria. 

Trabalhei na McKinsey e depois de dois anos lá, fui fazer MBA no INSEAD” (FM) 

Essa formação em gestão se dava de duas maneiras basicamente: curso formais, tais 

como MBAs e especializações, ou treinamentos e capacitações promovidos pela própria 

empresa ou em parceria com Escolas de Negócio, em formato in company. “Evidentemente ao 

longo do tempo a gente acaba fazendo MBA’s, MBA’s da Dom Cabral, um curso da FEA/USP 

em Compras e muito interessante e até antes disso, foi praticamente o que seria hoje um MBA 

em Compras, mas não chamava assim naquela época, quando eu estava na empresa XYZ ainda. 

Aí fiz cursos de Gestão Avançada em tudo quanto é lugar aí.” (MC) “Aí eu fui pra diretoria 

de negócio, fiz também um treinamento feito dentro de empresa, [...] com a consultoria global, 

ele é feito fora do país, ele já vai com o intuito de você ter uma multicultura de vários países, 

                                                           
33 A média de idade dos/as CEOs entrevistados/as é de 52 anos 
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várias regiões juntas, estudando de novo toda a parte de pessoas, de negócio. Não é, mas é 

como se fosse um mini MBA também, de novo, direcionado pra aquilo que a empresa quer dos 

gestores. Isso também ajudou bastante. Em seguida tive uma oportunidade muito boa também, 

porque eles colocaram todos os principais executivos da empresa pra trabalhar um curso 

especial com o London Business School, também focada a negócio, muito mais pra estratégia.” 

(MF) “E depois eu voltei pra essa empresa, que era a empresa ABC, pra fazer um curso de 

trainee de alto executivo. Então era um programa de trainee de poucas pessoas que foram 

treinadas a poder realmente assumir posições de liderança.” (WD) 

A segunda questão é que a maioria deles/delas iniciaram suas carreiras em áreas 

técnicas, para depois irem migrando para áreas de gestão. As áreas técnicas eram muito 

valorizadas e assim se mostravam como uma opção de formação e de início de carreira 

interessantes. “[...] evidentemente a gente começa como bons técnicos, se não for assim, nessa 

indústria de manufatura você nem é reconhecido como eventual potencial. E aí você tem cargo 

gerencial e depois cargo de liderança” (MC). À medida que essa passagem da área técnica 

para áreas de gestão ia acontecendo, as formações iam se apresentando como “ritos”. [E os 

cursos entraram nesses momentos mais de passagem?] “Nesses momentos. Sempre em 

momentos próximos dessa passagem. Então é o seguinte, entendendo os estágios de evolução. 

exatamente, a gente foi trabalhando nessa consistência.”. “Então essa graduação, vamos dizer 

assim, pro centro, ou seja, você ser um grande líder, ter uma gestão pra deixar os outros 

gerenciarem, você influenciar, você inspirar os outros, pra que os outros na realidade possam 

deixar os desenvolvimentos de quem tá aqui, então é uma somatória. Esses ritos de passagem 

são difíceis. São difíceis, eles exigem muito da gente.” (MC) “Sou Engenheiro Metalúrgico, 

pela UFMG, formado em 87. A gente sai da escola e vai direto trabalhar na área como 

assistente técnico, como engenheiro mesmo. E esses foram os meus primeiros cinco anos de 

carreira, então puramente técnicos. [...] E aí com dez anos de carreira eu pensei “como 

engenheiro, eu preciso ter uma outra experiência”, e comecei a trilhar minha carreira na área 

comercial, como uma complementação da formação. Sempre fui assim, eu sempre busquei 

construir a minha carreira de uma forma bastante ampla. Então assim, dez anos de operação 

e aí, tá na hora de ter uma experiência comercial, e fui pra área comercial do Grupo XYZ. 

Também metais, ainda sempre muito voltado para metalurgia. E fiquei mais ou menos dois 

anos em São Paulo, na área comercial, lidando com contratos não só no Brasil mas também 

exportação e importação. E aí, após quatro anos no Grupo XYZ, pensei “bom, agora eu preciso 

de uma formação em desenvolvimento de negócios”, de estratégia, de business… operação 
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comercial, agora tá faltando essa parte de business. E aí resolvi fazer por minha conta um 

MBA. Fiz um MBA no Ibmec, mais na área financeira, não tanto de estratégia, mais na área 

financeira.” (RF) 

Uma terceira questão que se coloca como um ponto comum entre todos/todas os/as 

entrevistados/as é a experiência internacional como uma etapa importante na trajetória de 

ascensão profissional. Estudar ou gerir uma operação fora do país é uma característica comum 

entre os/as CEOs e que contribuiu para sua formação e trajetória. “E acho importante porque 

[...] acho que talvez a minha formação, no período mais sensível, ela tenha passado muito pelo 

exterior. Eu com 26 anos fui expatriado, parte de um programa de liderança internacional. 

Então eu fui expatriado primeiro pra França... e no Brasil eu trabalhava na área têxtil, que 

era muito forte na empresa naquele momento. E na França eu fui pra área química. [...] Na 

França eu tirei sabático de 1 ano, fiz um MBA no INSEAD, no Fontainebleau, e de lá eu fui 

para os Estados Unidos como responsável de um negócio.” (LM). “Então fiquei lá de 1972 a 

1976 e aí fui pra Suíça, fiz o mestrado, voltei e junto com uma empresa de consultoria de 

Chicago, fundamos uma outra empresa no Brasil. [...] Em 1999, o AB vira CEO mundial da 

empresa e me convidou para ir para os Estados Unidos. Morei 2 anos em Pittsburgh e depois 

4 anos em Nova Iorque, sempre na área de planejamento, análise financeira, relações com 

investidores, e voltei em 2004 para assumir a Presidência da empresa aqui no Brasil e na 

América Latina” (FF). 

 Assim, conforme vimos na seção 2.1 do presente trabalho, o fato de a maioria dos 

nossos/as CEOs serem formados/as em engenharia se explica em parte por um fator geracional, 

um contexto histórico em que, há 40 anos, no Brasil as Escolas de Engenharia eram muito 

valorizadas por sua qualidade e tradição e as Escolas de Administração estavam ainda surgindo. 

No entanto, o ensino de gestão passa a ser valorizado e acessado nos momentos de transição de 

carreira. Então podemos dizer que a maturação das Escolas de Negócio brasileiras vai 

acompanhando o crescimento das grandes indústrias no país, bem como o crescimento 

profissional de seus/suas executivos/as. 

 

2.3.2. Sustentabilidade não estava nos livros: aprendendo com a prática 

 

Ainda olhando para o background educacional dos/das CEOs, outro dado importante 

extraído na análise das respostas é de que sustentabilidade raramente aparecia como um tema 

ao longo de sua formação acadêmica, seja nos cursos técnicos ou nos de gestão, conduzidos no 

Brasil. “Pode ser que é porque faz, sei lá, seis, sete anos… não se falava em sustentabilidade… 
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muito pouco… entendeu? Esse é um ponto muito interessante que você tá colocando, porque 

se falava muito pouco. Eu até acredito que hoje em dia já seja diferente isso. Porque não tem 

como você fazer um curso, um MBA executivo, e não ter uma formação que fale de economia 

circular, que fale sobre clima [...]” (RB). “Naquela época ainda, na formação acadêmica, não 

tinha nem especialização nessa área. Diferente do que você tá falando hoje, você tem pessoas 

que são já direcionadas pra isso, né… você não tinha” (MF). “92 não tinha nada disso, não. 

No INSEAD tinha muito o tema de empreendedorismo, um centro de empreendedorismo, etc., 

mas sustentabilidade não [...] tô tentando lembrar aqui… tinha uma ou outra aula, mas que eu 

acabei não fazendo” (FM).  

No entanto, no único caso relatado em que o/a CEO teve contato com sustentabilidade 

durante sua formação educacional, o tema se mostrou relevante e foi levado a diante ao longo 

da trajetória profissional do/ a entrevistado/a. “Bom, a primeira vez, mas não tinha essa 

palavra, durante o meu estudo. Tinha um professor que estava muito interessado em como 

quantificar impactos positivos de investimentos em meio ambiente. E ele me deu essa tarefa 

como dissertação, onde eu depois tentei [...] foi super bem avaliado, em que nós tentamos, ao 

invés de falar de precificação, de converter tudo em como medir em termos quantitativos 

impactos positivos. Então nós mudamos todo o modelo de capital asset pricing model no 

sentido de tentar medir parâmetros sociais, parâmetros ambientais, parâmetros de emissões. 

E o interessante é que eu usei a selva amazônica como um benchmark, exemplo, quanto ela 

gera de valor e riqueza para a população global. Então começou lá, depois onde entrou mais 

uma vez fortemente quando eu cuidava da área de Crop Protection. Então de químicos pra 

agricultura. [...] Interessante que muitas coisas também voltam a ser usadas, sobretudo quando 

eu trabalho hoje como CEO, e quando eu trabalhei nas outras áreas como vice-presidente ou 

como presidente. Com que eu também pratiquei até durante o estudo. Minha dissertação, que 

não é um doutorado lá, mas um trabalho que você faz no final do estudo de Engenharia de 

Produção, foi o tema de como utilizar o capital asset pricing model pra avaliar impactos 

positivos, sociais, ambientais em investimentos em meio ambiente. Usei muito esse modelo de 

mindset durante toda a minha carreira. Sempre o pensamento de ecoeficiência. Então quanto 

valor você pode criar, não só financeiro, mas também social e ambiental com ações voltadas 

à sustentabilidade, vamos usar essa palavra moderna hoje em dia.” (WD). 

Assim, quando perguntamos a todos/as os/as demais quando havia sido o primeiro 

contato com sustentabilidade alguns mencionaram acontecimentos na vida pessoal, 

principalmente relacionados a valores transmitidos pela família ou durante a educação básica. 
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“Então eu acho que, possivelmente pela minha formação [escolar], que eu estudei em 

seminário... em Minas Gerais as melhores escolas antigamente, até antes da minha geração, 

eram as escolas religiosas, tanto para homens quanto para mulheres. [...] E os homens, mesmo 

que não queriam ser padres, eles tinham uma educação humanista forte. Então eu estudei 

grego, eu estudei latim, isso eu acho que me ajudou a ser desperto para essas coisas. Então 

nos primeiros estímulos que eu tive pra olhar o ambiente e o social, eu acho que eu capturei e 

isso me tocou, sabe?” (JP). “Nasci numa vila, num bairro de eminentemente imigrantes 

italianos. Então assim, eu aprendi e fui criado [...] minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos, 

então assim, era tipo quatro casas que meus avós tinham comprado, que era a minha casa, a 

casa da minha tia, da minha outra tia e da minha avó. Então, naquelas interligações entre as 

casas, sempre viver coletivamente. Nunca passei necessidade, mas a gente tinha uma restrição 

grande de recursos, a própria época, o desenvolvimento e tal. [...] Então isso fez parte da 

minha formação, da minha referência de família, de coletividade. Aí eu escolhi jogar basquete, 

que me deu mais uma visão de coletividade. Quer dizer, se você funcionar e o time não, o 

resultado é zero. Se você não funcionar e o time funcionar, pode até ser que o resultado seja 

bom. Então essa visão de interdependência, como eu tava te dizendo. Então isso veio me 

marcando. Então assim, quando eu falo que o setor de celulose e papel, o setor de siderurgia, 

qualquer setor industrial no mundo inteiro, a gente vem numa aceleração de consciência.” 

(MC). Porém, para a maior parte dos/das entrevistados/as, o aprendizado da sustentabilidade 

se deu mesmo na vida profissional, no dia a dia das empresas, seja no contato com pessoas, 

mentores ou chefes, seja por desafios que se apresentaram em projetos nos quais estavam 

envolvidos. “Na época o CEO era o JB, que foi meu chefe lá, um executivo de primeira linha. 

E ele já tinha isso muito forte. “Puxa vida, eu preciso aprender mais sobre isso.”, se eu quiser 

trilhar esse caminho de CEO, eu não era CEO ainda, era um ponto que tava muito emergente, 

principalmente pra mineração. Então na empresa ABC foi um aprendizado pra mim. A forma 

foram consultores, foram consultorias, formando os executivos em relação à sustentabilidade. 

(RF) “Um outro exemplo, [...] o AB, que foi meu chefe durante vários anos, quando a empresa 

ABC fez o projeto de XYZ, era na época a maior fábrica da América Latina, maior investimento, 

um porto, uma refinaria, era um enorme investimento. Foi um dos primeiros momentos aonde 

ao inaugurar a fábrica, o AB fez uma coisa muito diferente, que nunca havia sido feito: ele 

plantou árvores, que naquele momento em 1980, no Brasil ninguém plantava árvore. Para que 

vai plantar árvore, já tem um monte de árvores! Então tem um contexto, aqueles investimentos 
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responsáveis, segundo uma cultura de empresa que já olhava para essas coisas e terceiro a 

reunião de um grupo de pessoas que compartilhavam dessa visão.” (FF) 

Um ponto de destaque é como os/as CEOs entendem ser relevante o contato com o 

campo não só para aprender sobre sustentabilidade, mas para sua formação profissional e para 

sua ascensão dentro da organização. “E aí essa área de projetos é que me alertou pra esse 

ponto. Por que? Porque a gente começou a implementar um projeto no Peru. Um projeto de 

fosfatos no Peru, uma região muito pobre, no norte do Peru, uma região desértica. Então fora 

o desafio técnico de implementar um projeto no meio do deserto, tinha a questão social de 

sustentabilidade muito forte. Porque era uma região muito pobre, de pescadores, e a mineração 

chegando lá. Então aí que a gente começou a perceber como é que a gente poderia fazer 

diferença de uma forma sustentável ao longo dos anos. Não só implementar o projeto e começar 

a operar, mas o papel da indústria na comunidade. Então aí que começou [...], tem alguma 

coisa pra gente fazer nesse campo, né? Mas assim, muito [...], sem nenhuma preparação de 

curso educacional, foi muito na raça, sabe? Na raça, entendendo, conversando com 

comunidades de pescadores, entendendo o que era importante pra eles, promovendo o 

desenvolvimento deles em termos de gestão, das fazendas de peixes e camarões. [...] Já com 

esse componente fazendo parte do dia-a-dia, como um dos desafios da implementação do 

projeto. [...] Então ali foi a primeira vez que realmente eu tive um contato direto com esse 

tema. Sem muita preparação, mas vivenciando, e aprendendo, e vendo como que a gente 

poderia fazer a diferença.” (RF) “Então eu estava muito próximo do impacto com a natureza, 

e quando você também está na mineração você está muito próximo de comunidades 

interioranas do Brasil. E o Brasil é um país desigual. Então você começa a estar exposto a 

comunidades indígenas, a comunidades isoladas, a grupos esquecidos, praticamente, do 

desenvolvimento. E quando você passa a ser gerente de mineração, você praticamente [...], 

você tem uma gestão sobre toda uma comunidade. Então você tem que ver infraestrutura, 

supermercado, recreação, médico, nascimento de meninos, você interage muito com gestão 

pública, com prefeituras. Então osso me expôs muito, desde o quinto ano de formado, depois 

que eu estava há cinco anos formado, muito na interação social com as comunidades do 

entorno. Então eu acho que eu desenvolvi muito [...], eu fui muito exposto ao relacionamento 

de uma atividade econômica, que normalmente era a mais importante na região, com a sua 

área de influência.” (JP) “Eu acho que foi ali [referindo-se ao caso da hidrelétrica]. Eu também 

acredito que a função de liderança, enfim, qualquer função, a responsabilidade fundamental é 

levantar a bunda da cadeira e ir ver o que está acontecendo. Quando cheguei lá, as notícias 
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que até então tinham chegado para mim era “não, a universidade lá, a Federal de Santa 

Catarina, etc, eles estavam preocupados porque nós tínhamos destruído uma bromélia que só 

nascia naquele lugar, que tínhamos acabado com uma reserva de araucária de mata primária, 

e que a comunidade não via valor”. Sabe? Quando você senta no escritório aqui e ouve tudo 

isso “pô, uma bromélia”, vai lá… eu fui até lá e você vai conversando com o pessoal e de 

repente você diz “se eu morasse aqui eu também ficaria”. Então como a gente faz isso? Então 

foi realmente naquele momento que eu disse que não deve custar nada a mais fazer a coisa 

certa. Esse acontecimento lá naquela usina, nós tínhamos 40% mais ou menos de participação, 

mas era um investimento de quase 1 bilhão de dólares, não era insignificante. Um investimento 

daquele porte parado, e estava parado porque não tinha licença, custa uma fortuna. Ai eu 

pensava que ao invés de ficar parado se nós tivéssemos sentado lá, conversado e mostrado e 

feito não ia custar quase nada e todo mundo ficava melhor. Então essa usina, que partiu em 

2005, na verdade antecedeu o início da construção de Juruti, que era uma mina de bauxita no 

meio da Amazônia. Antecedeu uma outra usina chamada Estreito, que fica no Rio Tocantins, 

enfim, várias iniciativas que pegando essas lições que aprendi lá em Barra Grande, foram 

extremamente valiosas. Então não é que eu nasci agarrado numa árvore, mas eu aprendi na 

prática que tentar fazer a coisa certa é um bom negócio. Fica claro que é um negócio meio 

óbvio. Então foi assim que eu vi a luz.” (FF) 

Na medida em que o tema da sustentabilidade foi também amadurecendo na sociedade, 

a pressão sobre o setor empresarial aumentou e isso fez com que os/as CEOs fossem tendo que 

lidar mais e mais com essa agenda. Cada setor com suas peculiaridades (pressões de legislação, 

acidentes ambientais, impactos sociais, etc) foi oferecendo novos desafios e aprendizados para 

esses/as profissionais. “Se eu fosse falar um pouco do percurso, o que acaba fazendo a gente a 

se tornar... não sei se expert mas pelo menos extremamente focado nas questões de 

sustentabilidade, eu acho que [...] como eu passei pela indústria química... a indústria química, 

seja talvez pelo seu risco inerente, seja talvez porque ela no passado foi marcada e é marcada 

por acontecimentos e catástrofes, grandes catástrofes ambientais e de segurança, né [...] 

Bhopal, Seveso… enfim, só não teve Chernobyl, não é culpa da indústria química, mas [...] 

você desenvolvia muito claramente uma preocupação com questões de meio ambiente e 

sustentabilidade que começava passando pela questão de segurança. Então seja segurança 

pessoal, seja segurança de processo. E aí você não consegue fazer algo que seja [...] o seu 

programa passa pela alta liderança, por você ter um comprometimento da alta liderança, por 

você, vamos dizer, walk the talk, e por você fazer investimentos seríssimos na área. Então, no 
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meu caso, eu acho que essa formação, a conscientização, se deu um pouco de maneira natural 

pelo percurso profissional.” (LM). “Eu já estava no setor de papel e celulose. Que é um setor 

que na época, há 30 anos atrás, não tinha toda essa visão também, com todo o contexto 

empresarial e a sociedade moderna não tinha essa visão de sustentabilidade também. Então 

eu vi o setor mudar, mudar pra melhor, fundamentalmente.” (MC). “Porque a gente percebeu 

que se a gente não conseguisse o apoio dessas comunidades pra operação, pra implementação 

do projeto, a gente não conseguiria avançar. Então foi meio na raça, e meio assim “´pô, a 

gente tem que fazer.”. O que me chamou atenção foi a pobreza da região, não tenha dúvida. 

Mas a gente percebeu o seguinte, a gente precisa ter esse pessoal do nosso lado. Primeiro pra 

dar uma alternativa de atividade para eles. Segundo pra gente promover aquela região, que 

era muito pobre. Então foi meio assim, foi uma necessidade, na verdade, sendo bem honesto. 

A gente sem aquele engajamento com a sociedade na época, com a comunidade na época, a 

gente não conseguiria avançar no projeto. Mas aí você começa a ver que aquilo tem um valor 

muito grande” (RB). 

Dado então o contato com a realidade e os desafios que iam se apresentando em termos 

de gestão da sustentabilidade, os/as CEOs passaram a buscar formas mais focadas de aprender 

sobre o tema, mas raramente recorrendo à educação formal como um caminho para isso. As 

formas mais utilizadas eram: estabelecimento de projetos internos, contato com especialistas, 

participação em eventos. “Eu rapidamente descobri que não entendia nada de sustentabilidade, 

mas que tinha gente que entendia muito sobre isso. Eu tive a enorme vantagem em ter uma 

pessoa dentro da empresa na época que tocava a área de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, 

que era ótimo e ele ajudou muitíssimo, me colocou em conversas com uma variedade de 

pessoas. Eu fui acusado internamente, com amor e carinho, que o FF pegava qualquer ONG 

que passava pela porta e já contratava como consultor. Eu aprendi muito de ver gente do ramo. 

Lá em XYZ eu rapidamente, devido a experiência de ABC, vi que não entendia nada de 

Amazônia, então era melhor contar com gente que entendia de Amazônia, que morava lá, do 

que eu tentar criar alguma coisa da minha cabeça. Então foi através de contatos, fóruns, 

seminários” (FF). “Então mais uma vez a gente finalmente tem uma série de iniciativas 

internas, e no fim, muitas coisas que eu aprendi de sustentabilidade, eu aprendi porque 

internamente nós colocamos pessoas especialistas que foram realmente se capacitar e 

trouxeram o entendimento, uma visão pro grupo, pra todos. Eu nunca fui buscar uma formação, 

por exemplo, como eu fiz o MBA lá atrás, quando eu precisava me formar do lado negócio… 

eu fui buscar um MBA executivo internacional. A sustentabilidade, interessante seu ponto. A 
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sustentabilidade ainda é uma coisa muito caseira, quer dizer, é um negócio que você vai 

girando internamente de casa” (RB). “A gente usava muito o conceito de rede de especialistas, 

então buscar especialistas pra trazer o know-how e a experiência do que tá acontecendo em 

outros setores, em outros países” (FM). “Porque como nenhum de nós estudou isso na escola, 

tá aí fora vendo o que está sendo discutido em evento, em parcerias com ONG’s e outras, 

centros de pesquisa e etc., é a forma que a gente vai ter que aprender” (FM). 

Mesmo não tendo passado por uma educação formal no tema, os/as CEOs se engajaram 

nas questões de sustentabilidade, seja por demanda da sociedade, seja por interesse ou 

convicção pessoal. A partir de então, eles/elas passam a ser porta vozes da sustentabilidade das 

empresas que lideram, e veem que de fato é papel do CEO promover o avanço da agenda na 

organização. “O maior desafio da liderança é fundamentalmente colocar, não vou dizer todo 

mundo, mas a maior parte das pessoas caminhando na mesma direção com relação a isso, com 

relação às questões de sustentabilidade. Esse é um grande desafio e não ocorre de um momento 

pro outro, você não consegue chegar na ponta se você não começar do topo, se você não dá 

exemplo, se você não confrontar situações de conflito, esse eu acho que é o maior desafio. 

Porque, enfim, eu to me ouvindo e eu estou achando que estou pregando, mas enfim a maior 

parte das decisões que uma companhia tem que tomar não existem muitas situações onde a 

pessoa não sabe qual é o certo” (FF). “O papel do CEO nesse negócio, ele é o cara que bate 

bumbo, entendeu? Ele é o cara que marcha na frente, ele é quem tem, por exemplo [...]. Em 

todas as minhas comunicações, o tema tá presente. O tema segurança, o tema sustentabilidade, 

qualquer uma das minhas apresentações, eu tô mostrando os nossos índices de maneira muito 

transparente” (LM). “E você é a pessoa que vai fomentar os principais temas [...] que vão 

estar conectados com as mudanças de mercado. Então quando você fala de sustentabilidade, 

não tem como alguém nessa posição, hoje, não entender e saber que uma das prioridades é em 

manter a Organização sustentável. E quando você fala manter a Organização sustentável, não 

é você pensar só em relação a meio ambiente, não é você pensar só na sua segurança de 

processo, não é só você tratar ainda uma forma filantrópica de ajuda social, não é você ter só 

um ambiente de trabalho saudável, não é só você olhar pra sua população e tentar trazer como 

eles serem saudáveis, é uma somatória de tudo [...]. Você não pode esquecer que o mercado tá 

mudando e nichos de mercados específicos estão aparecendo quando você consegue estar um 

passo adiante e mostrar a sustentabilidade” (MF). Mais do que isso, eles/elas passam a ser 

porta vozes também para fora das empresas, participando de fóruns, conselhos, associações, 

eventos, falando de sustentabilidade e os desafios e oportunidades empresariais, e influenciando 
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outros/as CEOs. “Eu agora sou co-chair do Cement Sustainability Initiative. Pra também ver 

como podemos trazer mais Companhias pra dentro. Como podemos, sobretudo, trazer as 

empresas chinesas, que têm um footprint enorme, dentro de todo o Cement Sustainability 

Initiative. [...] eu sou presidente do Conselho do Sindicato da Indústria de Cimento Brasil. Nós 

estamos trabalhando no centro de Cement Technology, que tá atrelado ao Roadmap mundial. 

O que precisamos fazer para reduzir nosso footprint, sobretudo em CO2 e outras emissões. 

Então CEO’s precisam realmente, sobretudo nos ambientes que estão não só dentro da 

empresa, mas em associações, como o Paul Polman tá fazendo no World Business Council for 

Sustainable Development, também trabalhar de alguma forma para a sociedade, para a 

indústria, para o segmento” (WD). “E se você começa a mostrar isso e de repente convencer, 

seja Organizações ou seja o Poder Público de “precisa ter um olhar pra isso”, e aí as compras 

governamentais terem regras não só para a origem, mas para o impacto ambiental… 

Caramba! Muda tudo! Entendeu? Então nasce uma coisa impressionante quando você 

realmente coloca foco e coloca a equipe, recurso com esse olhar, as coisas acontecem e é muito 

interessante” (RB). 

 

2.3.3. Toda revolução é “outside-in”: o business case da sustentabilidade 

 

Para os/as CEOs entrevistados/as, a discussão do papel das empresas em relação ao 

desenvolvimento sustentável veio se ampliando ao longo dos últimos anos. Hoje, 

sustentabilidade não é só uma discussão atual e necessária no mundo dos negócios, mas há uma 

revolução acontecendo, de fora para dentro, a medida em que a pressão dos stakeholders 

aumenta e a visão da sustentabilidade como uma oportunidade de inovar e de perpetuar a 

existência de um negócio se enraíza. “Então assim, quando eu falo que o setor de celulose e 

papel, o setor de siderurgia, qualquer setor industrial no mundo inteiro, a gente vem numa 

aceleração de consciência. [...]. Então essa evolução, ela veio de fora pra dentro. Toda 

revolução, ela é outside-in. Ela é demandada pela sociedade, demandada pela pressão externa. 

A gente fala que são os fatores extrínsecos que nos condicionam. Mas na realidade a gente tem 

que ter as reflexões das questões intrínsecas, porque aí você consegue perceber e antecipar e 

se adaptar e viver bem. Então o setor veio melhorando, e aí depois de Estocolmo, depois da 

Rio+20, todos já estavam super adequados” (MC). “Aquilo que era um tabu, que era muito 

mais filantrópico ou era muito mais segurança de processo, alguma coisa assim, pra não deixar 

só a imagem não-adequada, passa a ser uma oportunidade enorme hoje de enxergar o mundo 

de forma diferente. Então todo o restante passa a ser pré-requisito mínimo” (MF). “De modo 
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geral, fica difícil hoje em dia imaginar qualquer empresa que não tenha, de uma forma ou de 

outra, isso como um elemento relevante. É uma expectativa da sociedade, é uma expectativa 

das pessoas, portanto dos empregados, é uma expectativa dos clientes. Então o business case, 

ele é ao mesmo tempo proativo e reativo, ele é tangível e intangível. Ele é proativo porque a 

gente faz uma série de coisas que a gente acredita que vão contribuir, mas também a gente faz 

uma série de coisas porque os nossos clientes e/ou a sociedade pedem. Então na junção desses 

dois a gente tira outras ideias. Ele é tangível porque gera produto que a gente vende, que gera 

receita, ele é intangível porque gera imagem, gera marca e gera uma percepção” (FM). 

Nesse sentido, muitos/as CEOs engajados/as se tornam capazes de construir um 

business case da sustentabilidade dentro das organizações, atrelando o tema às seguintes 

questões:  

• Gestão de risco e oportunidades de negócios: “É um business case que isso aqui é um 

pragmatismo de negócios. Você tem que entender o seguinte: a externalidade, a 

influência do mundo externo, ela vai te possibilitar oportunidades ou ameaças. Procura 

entender, você nunca vai ter certeza no VUCA34 world, né? O que você faz? Estabelece 

cenários. Estabelece contextos, combina essas questões, avalia um pouco, pensa um 

pouco estrategicamente. Vamos chegar à conclusão que ficar fora deste jogo de 

sustentabilidade, dessa mudança, dos SDG’s35, é um erro de negócios absurdo. Então 

assim, seja por um entendimento pessoal, “DNA da Companhia”, ou seja, por uma 

necessidade de negócios, é inequívoco o caminho. Então você precisa revisitar os 

business parts e você entender qual é o contexto que você tá inserido. É fundamental” 

(MC). “Mas os resultados são bons, e como esse tem uma série de outros elementos que 

viram business case porque ´pô, mais seguro é bom pro negócio, né?! Você tem menos 

interrupção, tem menos preocupação, você tem menos perda porque teve algum tipo de 

incidente então teve que parar a fábrica… É bom porque a gente quer que as pessoas 

voltem pra casa todo dia do jeito que elas chegaram pra trabalhar, mas é bom pro 

negócio também. Então tem mais um exemplo do tangível e intangível se misturando” 

(FM). “O número um é o risco. Empresas que não tomam sustentabilidade, meio 

ambiente, tudo que tenha a ver com emissões, etc. etc., muito a sério, em termos legais, 

correm um grande risco” (WD). 

                                                           
34 VUCA world: um acrônimo em inglês das palavras Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. Significa 

viver em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo 
35 SDG’s são os Sustainable Development Goals, ou Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU 
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• Retornos financeiros e de reputação de marca: “O business case tem uma dimensão 

sobretudo, no meu negócio, financeiro mesmo. E uma dimensão que tem muito a ver com 

branding, imagem da Companhia, com propósito da equipe, com employer brand value, 

então tem uma parte que é tão importante quanto, mas que é mais difícil medir. Na parte 

financeira mesmo, no nosso caso por exemplo, é muito interessante que tem um círculo 

virtuoso positivo em por exemplo, tentar substituir tudo que é energia fóssil por biomassa 

ou outros produtos, que tem um impacto tremendo em redução de CO2 e emissões a um 

lado e o outro lado redução de custo. Então é win-win” (WD). 

• Inovação: “A gente tem cinco pilares hoje, da parte corporativa da estratégia da 

empresa. Um dos pilares é Inovação e o outro é Como Criar Valor Através da 

Sustentabilidade. E pra mim, esses dois pilares, eles caminham juntos” (MF). “Então 

essas novas tecnologias vão redesenhar o nosso negócio todinho, de tal forma que a 

sustentabilidade que vai ser exponenciar os lados positivos da operação e dos produtos, 

E minimizar os impactos negativos. Isso está numa mudança muito grande, muito 

rápida” (JP). “Na segunda-feira era Comitê de Estratégia e Inovação e nós 

apresentamos nossa estratégia em CO2. Então o que queríamos fazer com redução de 

emissão de CO2, como nós gostaríamos de posicionar em relação à precificação de CO2 

que virá no futuro e quais são todas as nossas ações mitigatórias para reduzir nossa 

pegada. Isso foi apresentado no Comitê e na sequência nós vamos apresentar pro Board 

nossa estratégia de CO2” (WD). “Dentro da nossa atividade, eu defini quatro 

megatendências, porque é essa é uma outra questão, são muitas, eu defini quatro. Uma 

delas é a sustentabilidade” (RB). 

• Propósito e valores: “E aí, esse foi então a minha motivação principal pra olhar o valor 

social, foi a minha consciência do impacto que os negócios que eu geria tinham no 

entorno e uma percepção, eu diria antecipada no tempo, não espontânea, mas eu fui 

induzido por essa conversa de que isso seria um diferencial competitivo importante para 

a empresa” (FF). “Realmente ser uma empresa que faz parte, com o seu propósito de 

realmente deixar o mundo melhor para os nossos filhos” (WD). “Sabe, uma empresa tem 

que entender que não tem outra alternativa a não ser fazer a coisa certa se quiser se 

perpetuar, crescer de uma forma rentável e responsável não tem outra maneira. Então 

eu não preciso ter um diretor de sustentabilidade, alguém trazendo o business case. Já 

ultrapassamos esse estágio quanto ao business case.” “Conversa de empresa não é sobre 

o business case da sustentabilidade. A sustentabilidade é a coisa certa para fazer, não 
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precisa me provar que a coisa certa para fazer faz sentido fazer porque eu já sei disso. 

O que nós temos que conversar não é o business case da sustentabilidade, mas quais são 

as alternativas que nós temos para ser responsável e fazer a coisa certa” (FF). “Como é 

que eu vejo isso hoje? Eu vejo que mudou completamente. Essa história de licença pra 

operar não é só nas comunidades carentes e pobres, é em qualquer lugar. Seja em Itabira, 

seja na Austrália, no primeiro mundo, Canadá… Então isso realmente eu acho que virou 

uma necessidade e meio que um dever, um propósito das empresas. E não só mineração, 

eu acho que todas as empresas” (RF). 

• Estratégia de negócio: “Agora, o que eu acho que os Conselhos, pelo menos os 

Conselhos que eu estou, já percebem muito claro é que a economia está se redesenhando 

de uma forma tão grande, o clima está mudando e a sociedade está mudando de tal forma 

que não é solução ficar fazendo business as usual, fazendo a mesma coisa. Se você fizer, 

você vai […]. É questão só de tempo um concorrente local ou até do outro lado do mundo 

de jantar. Você sai de um negócio assim de uma hora pra outra. Então você tem que 

redesenhar e tem que estar pensando nessas três dinâmicas: do clima, da sociedade e 

das tecnologias” (JP). “Com coisas assim, se a ABC se posicionar, entender melhor as 

mudanças e se posicionar mais rápido, eu provavelmente vou ser o vencedor de longo 

prazo da minha indústria. E aí você entra numa roda dessa, você tem a clara noção se 

você está atrasado ou se você está adiantado num determinado assunto. Você fala assim 

“vamos discutir valoração do capital natural”, aí eu estou avançado? Está na hora de 

eu avançar? De puxar? Ou não?” (MC). “E tem um impacto positivo em geral também 

em o orgulho da equipe em poder estar numa empresa que realmente valoriza isso e 

coloca isso como um dos quatro pilares estratégicos. E nós temos um pilar em quatro 

que se chama Práticas Sustentáveis” (WD). 

 

Por fim, um achado interessante das entrevistas é o fato de, ao CEOs se engajarem na 

agenda da sustentabilidade, eles/elas acabaram desenvolvendo algumas competências 

relacionais, já que a própria temática exige um novo olhar de quem são os stakeholders das 

empresas e uma nova forma de se relacionar com eles. Essas competências são valorizadas e 

também vistas como positivas ao negócio. “Sempre é possível você conectar, estabelecer o que 

a gente chama de bounding, quer dizer, criar uma coisa que te liga de algum jeito. Isso eu acho 

que é um segredo que a Companhia tem tido ao longo do tempo. Na questão social 

principalmente” (MC). “E aí você começa a ver que quem faz a diferença são as pessoas. 
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Então eu acho que o Engenheiro deixa de ser um pouco racional e passa a ter muito mais 

emoção nas suas decisões, pensando um pouco mais em pessoas. Então eu acho que pra mim, 

o que eu tenho procurado fazer ultimamente é isso, é mostrar a importância das pessoas. E 

quando eu falo disso, não é só em relação aos empregados, à equipe das empresas... é em 

relação a tudo, todas as pessoas que a gente tem uma interface. Aí entra a comunidade, entra 

todo mundo. Então quando eu vou pra Conceição do Mato Dentro e sento com a comunidade 

que tem uma certa oposição pela mineração, por não conhecer... aí vê lá o presidente sentado 

com eles, de uniforme, tomando cafezinho, pão de queijo, na mesma condição de ser humano, 

acho que isso tem um valor enorme e eles reconhecem isso. Então eu acho que o que tem feito, 

talvez, essa diferença, e o pessoal tem me chamado pra falar… a preocupação com as pessoas 

de uma forma geral, no sentido de deixar um legado, deixar alguma coisa importante para 

aquela comunidade onde a gente opera” (RF). E não só isso, eles/elas começam a promover 

uma revolução “inside-out”, pois reforçam as relações com o público interno, promovendo 

valores como trabalho em equipe e engajamento em torno de um propósito. “O CEO sozinho 

não faz nada. O maior desafio é juntar um time de gente que acredita nisso e que juntos vamos 

fazer, tentar fazer a coisa certa” (FF). “Eu 6:30h da manhã mandei pra toda a minha equipe, 

entendeu? Porque eu tô o tempo todo alimentando, alimentando, desafiando… “gente, olha o 

que tá acontecendo, olha a direção, olha só...” (RB). “O maior desafio da liderança é 

fundamentalmente colocar, não vou dizer todo mundo, mas a maior parte das pessoas 

caminhando na mesma direção com relação a isso, com relação às questões de 

sustentabilidade. Esse é um grande desafio e não ocorre de um momento pro outro, você não 

consegue chegar na ponta se você não começar do topo, se você não dá exemplo, se você não 

confrontar situações de conflito, esse eu acho que é o maior desafio” (FF). “Então eu acho 

que o meu papel é dar as condições pra que as equipes façam o seu trabalho, que esse elemento 

que é importante na nossa estratégia, no nosso posicionamento de marca, esteja reconhecido, 

trabalhado, incorporado em tudo o que a gente faz. Eu tenho gasto cada vez mais tempo nos 

aspectos externos, fica mais fácil do que fazer uma comunicação distribuída. [...] Não só vou 

com prazer, como tenho pedido pra ele levar o resto das equipes, dos meus liderados, para 

poderem eles também participarem desse processo de comunicação e de absorção também” 

(FM). 
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2.3.4. Baixa oferta de formação para sustentabilidade leva a outros caminhos 

 

Ainda que a agenda da sustentabilidade tenha ganhado significativo espaço nas 

discussões empresariais e passa a ser em muitas organizações um pilar estratégico, a percepção 

é de que existe as Escolas de Negócio não acompanharam esse movimento. A baixa oferta de 

cursos em sustentabilidade, como mapeado na seção 2.3 do presente trabalho, é também 

percebida pelos/as CEOs. “Acho que, como todos os temas, as Escolas de Negócio têm, ao 

longo do tempo, feito uma série de cursos de ofertas específicas em temas específicos [...] Ah, 

você quer pegar alguém e dar um polish no tema financeiro, tem trocentos mil cursos. A de 

estratégia tem trocentos mil cursos, de marketing, têm trocentos mil cursos. Sustentabilidade 

não sei bem, nunca procurei pra ser sincero, mas… não sei se tem. Mas nos outros temas, 

organização de pessoas, estratégia, marketing, empreendedorismo, funcional, private equity, 

venture capital, digital transformation… o que eu recebo de oferta de curso agora sobre digital 

transformation é uma enormidade. Eu não me lembro muito de receber oferta de escolas 

falando de sustentabilidade. Tem, mas não é [...] digital transformation tô recebendo de tudo 

quanto é lugar” (FM). “E eu aprendo muito internamente. Não na questão de sustentabilidade, 

mas em outras questões eu busco cursos, então fui pro Singularity University agora, ano 

passado. Sempre busco também me atualizar, mas sustentabilidade, pra ser muito franco, não 

se vê muito. Em Harvard, em Horton, não existe um curso, pelo menos eu não encontrei e com 

certeza não é o forte deles. Trabalhei muito na época com a Fundação Espaço ECO, aprendi 

muito lá. E learn-by-doing, conversando” (WD). Não só isso, eles/elas atribuem às Escolas de 

Negócio o papel de falar sobre o tema para os/as executivos/as. “É, então, mas tem que falar! 

Como é que você faz um curso desse [de Administração] que você não vai mostrar como é que 

se precifica o CO2, como é que as empresas estão viabilizando, quais são os novos modelos de 

negócio olhando sustentabilidade… Tem um milhão de coisas pra você falar de 

sustentabilidade e que hoje em dia, o tempo todo [...] você vê. [...] Acho que uns 50% das 

pessoas de fora que vieram falar [no evento], estavam falando sobre sustentabilidade. Então, 

hoje em dia é o tempo todo, né? E agora você vê, começa a perceber, que não é só mais falar. 

É realmente [...] as coisas começam a mover, caminhar. Então como é que uma Escola de 

Negócios não tem uma formação? Tem que ter, não sei como” (RB). “Então acredito que tenha 

um mercado para isso. O posicionamento vai ser muito importante” (FM). 

Assim, todos/as os/as entrevistados buscaram, ao longo de suas trajetórias profissionais, 

aprender sobre sustentabilidade recorrendo a especialistas, projetos internos e eventos, 

conforme vimos anteriormente na seção 3.3.2. Outra forma de aprendizagem, mencionada na 
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pesquisa realizada pela Revista Época Negócios (2014) e confirmada nas entrevistas é o 

autodidatismo. Muitos/as CEOs afirmaram aprender sozinhos/as, lendo, conversando com 

amigos/as, participando de fóruns voltados apenas para CEOs e visitando outras empresas e 

suas próprias operações. “Eu sempre gostei de ler muito. Hoje a leitura facilitou muito porque 

além dos livros, você tem muito acesso a informação digitalizada. Então isso favorece muito 

você se auto educar. O que me fez acelerar a minha formação em toda a vida, eu acho que foi 

ter acesso ao núcleo de pessoas melhor do que o meu e que me inspirou. Aí por índole eu volto, 

eu tento ler, tento […], e tento pôr em prática alguma coisa” (JP). “Normalmente eu sou meio 

autodidata, sabe? Fora os cursos formais, eu procuro ler bastante. Eu acho que é importante. 

Procuro conhecer, visitar bastante. Acho que uma presença é importante. Quando eu falo 

presença, é presença em outras empresas, presença em fóruns, presença dentro das nossas 

operações, a gente aprende demais nas nossas operações, com as pessoas, de novo com as 

pessoas. Acho que estar presente é muito importante, não só no escritório. Acho que o CEO, 

ele tem que estar mais presente. Isso eu acho que esse é um canal de conhecimento que ele vai 

obter, fantástico. Tem que ter iniciativa” (RF). “Se você é uma executiva que quer se educar, 

tem um interesse em sustentabilidade, faz um Google aí do que você tem aqui. Quais são as 

ONG’s, as instituições, deixa eu ver o que a SOS Mata Atlântica faz, a Conservation 

International faz, deixa eu conversar com o pessoal, deixa eu entender se tem algum evento. 

Você tem muitos eventos, você tem muitas instituições que são “pra frentex” que você pode se 

afiliar, você pode trabalhar. Deixa eu ver o que a GV tá fazendo” (MF).  

No entanto, os/as CEOs acreditam que isso deve mudar nos próximos anos, e que a 

próxima geração já terá contato com sustentabilidade desde o início de sua formação. “O 

pessoal mais novo tem a chance, quem sabe, de ter isso de forma mais estruturada. Nós não 

tivemos, então o jeito de aprender é praticar… é praticar, é usar no dia-a-dia, é conversar, é 

entender” (FM). “Porque o que eu vejo hoje de CEOs novos, eles são financeiros, eles são 

administrativos, eles são pessoas que trabalharam empreendedorismo, não são pessoas que 

vêm só da parte de negócio, de uma multinacional, ou de uma empresa. Então você precisa 

entender desse pessoal, porque antes, tornar-se CEO, você se tornava com 60 anos, 55 anos 

pra adiante. Agora é muito rápido. Eu me tornei CEO com 46. Mas eu venho de um segmento 

que já me dá essa bagagem. Mas as pessoas estão se tornando CEO com 30 hoje, 35. O que 

essas pessoas precisam? Porque eu vejo que pra acompanhar tudo o que tá acontecendo ali 

fora, você vai ter que ter, de novo a diversidade, uma mescla de pessoas. Você vai ter pessoas 

com mais experiência de trabalho. Mas você vai ter pessoas com experiência, em termos de 
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tempo, pequena, mas em termos de diversidade, enorme. Se você vai conversar com a minha 

filha hoje, que tá com 16 anos, em relação à sustentabilidade, ela vai te falar um monte de 

coisa. Mas quem já se formou há mais tempo, será que teve essa chance? Acho que não. Porque 

essa mudança tá vindo com a geração que tá com vinte, vinte e pouco. Mas quem tá com 35 

não teve tudo isso” (MF). Para isso, conforme vimos no Capítulo 1 do presente trabalho, “As 

Escolas de Negócio precisam ter isso como mais parte do mainstream, pegar o pessoal antes. 

Eu tô tão velho que... too late [risos]. Precisa vir antes. Se você não teve a oportunidade ao 

longo da carreira profissional de pegar isso [...]” (FM). 

 

2.3.5. CEOs de volta à Escola: ainda dá tempo? 

 

Conforme vimos nas análises das entrevistas, há um reconhecimento da necessidade de 

se aprender mais sobre sustentabilidade, em todos os níveis de gestão, inclusive no de CEO e 

há um papel para as Escolas de Negócio na formação para a sustentabilidade. Porém, quando 

perguntado aos CEOs se eles/elas voltariam aos bancos escolares, questões como 

disponibilidade de tempo, formato e público alvo foram colocadas como obstáculos.  

Exercer o cargo de CEO é extremamente demandante e, foi unânime a questão de falta 

de tempo como um grande obstáculo para que esses/essas profissionais se engajem em cursos 

formais seja no tema da sustentabilidade, seja em qualquer outro. “É, primeiro eu ia falar isso, 

é duro. Porque educação em escola precisa de uma dedicação que pra C-Level é muito difícil” 

(FM). “Eu acho que pra C-Level tem que ser mais fórum, porque curso é muito complicado, 

sabe? Você fala em curso, você fala em frequência, né? [risos] E C-Level é muita viagem, é 

muita [...] entendeu? É muita [...] eu não acho que é tão fácil atrair” (RB). “Mal eu consigo 

tirar férias [risos]. Não é possível tirar férias… de cada três férias, duas eu tenho que mexer. 

Férias dá pra mexer, o curso você perde. Perdeu, perdeu. Isso é parte do problema. Então se 

for um negócio curto você consegue botar e garantir que você vai aparecer. Se for um negócio 

longo, eu sei que eu vou perder” (FM). 

Além do tempo, o formato de curso é um fator relevante para os/as CEOs. Quando 

eles/elas pensam em um curso conduzido por uma Escola de Negócio, ou seja, pela Academia, 

muitos/as associam a um formato mais teórico, o que não os/as interessa tanto. Eles/elas querem 

ver mais prática, mais aplicação, best practices, discussões estratégicas com conexões nos 

negócios, além de técnicas para engajar diversos públicos na agenda da sustentabilidade, afinal, 

como vimos, CEOs são porta vozes e suas organizações. “Eu acho que eu não recomendaria, 

seja pro CEO ou pra um grupo de diretores, em formação, ‘ah, vai fazer um curso de 
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sustentabilidade da GV’. Eu acho que fica aquele negócio muito formatado, acadêmico. Eu 

acho que tinha que ser uma coisa [...], de novo, é aquilo que eu falei… como que é a 

sustentabilidade em caixa, na estratégia, na gestão da empresa, no dia-a-dia? Então se tivesse 

algum treinamento, algum curso específico mostrando isso, que não fosse [...] O título, 

primeiro não deve ser sustentabilidade, movimento de sustentabilidade… não. Por que? 

Porque senão você começa de novo a segmentar. Ah, é mais um programa, mais uma coisa. 

Não. Como é que a gente consegue encaixar isso pra gestão da empresa? Pra estratégia da 

empresa de uma forma sustentável? Então aí que eu acho que as Escolas de Negócio têm que 

trabalhar, dar a mesma dimensão da sustentabilidade para os outros aspectos do business. Pra 

que um business seja de sucesso num longo prazo” (RF). “Me atrairia muito se poderia de 

alguma forma quantificar mais o valor agregado de todo o sistema de sustentabilidade dentro 

de uma empresa. Ajudar também, apoiar uma comunicação e agenda positiva. Como 

posicionar melhor isso para engajar melhor a equipe. Porque no fim do dia o CEO não faz 

nada, ele só engaja as pessoas a fazer o que faz parte da estratégia da empresa. Então, como 

engajar? Como fazer disso um propósito? Como agregar valor com isso? Em que áreas, onde 

existem oportunidades que, com melhores práticas, já existem mas não identificados pra outros 

CEO’s” (WD). 

E a questão do formato também se conecta ao público alvo. É uma preocupação para 

os/as CEOs a diferenciação dos setores, das indústrias onde cada um/uma atua, do porte das 

empresas, sendo que alguns/as veem como necessária a segmentação e personalização, e 

outros/as não, pois veem na diversidade de público uma fonte de aprendizagem interessante. 

“E minha experiência é [...] a aprendizagem tem muito valor quando ela não é só teórica, mas 

quando ela tem realmente um link muito forte com o seu próprio negócio e sua própria 

realidade. Porque cada realidade é diferente. Eu tô numa empresa que tem um impacto grande 

social como também ambiental. Enquanto, se você está numa empresa de serviços, você tem 

uma visão totalmente diferente. [...] Então vai depender muito que tipo de empresa se trata” 

(WD). “Sem parecer pretensioso nem nada, mas tem CEO e CEO. Tem CEO de empresa 

pequena, tem CEO de empresa gigante. Então tem muito CEO que aqui na ABC seria um 

gerente… sênior, vai. Porque já tem gerente sênior aqui que tem responsabilidade por 

quinhentos milhões, um bilhão de reais… que aí fora [...]. O maior CEO da Caloi, aqui é um 

negócio de trezentos mil reais. [...] É outra formação, é outra experiência, outra bagagem, 

outro recurso que tem dentro da organização. Então pra CEO de empresa grande eu acho que 

é muito mais difícil” (FM). “E principalmente ter um público diverso, aonde eu vou aproveitar 
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estar aprendendo sobre esse tópico, mas eu vou estar exposta às outras pessoas que me 

agregam muito, em muitos outros pontos” (MF). “O maior valor de todos os cursos que eu 

sempre fiz foi em função do network com as pessoas que participavam, junto com a qualidade 

dos professores. [...] então ter uns seis, oito, dez CEO’s que trocam experiências e melhores 

práticas. Sobretudo também no sentido ‘puxa, isso agregou tanto!’. Então acho que isso seria 

interessante” (WD). 

 O que se conclui com a análise das entrevistas é que ainda não há espaço para um curso 

voltado para CEOs, mas há sim novos formatos a serem explorados pelas Escolas de Negócio 

com o foco nesse público. Iremos explorar isso a seguir, já trazendo insights para a FGV EAESP 

avançar nesse sentido. 

 

2.3.6. As Escolas de Negócio como próximo alvo de uma revolução outside-in? 

 

Em um artigo produzido pela McKinsey em setembro de 201736 e intitulado “Putting 

lifelong learning on the CEO agenda”, pesquisadores da Harvard Business School afirmam que 

o avanço da Inteligência Artificial e da robótica provocarão uma disrupção massiva nos 

empregos e terão enormes implicações para as lideranças empresariais. Nesse sentido, os 

pesquisadores mandam uma mensagem aos/às CEOs: que eles/elas devem investir 

massivamente em educação e capacitação de seus funcionários, pois no futuro as pessoas 

precisarão ainda mais de suas complexas capacidades cognitivas para conseguirem acompanhar 

e analisar o trabalho feito pelas máquinas. E isso será fonte de grande vantagem competitiva, já 

que as empresas se diferenciarão não apenas por ter as ferramentas, mas pela maneira como 

suas pessoas irão interagir com elas e tomar decisões complexas. Quanto maior o uso de 

ferramentas ricas em informações, mais importantes serão as decisões, que ainda serão feitas 

pelas pessoas. Com isso, segundo eles, aumenta a importância da aprendizagem contínua e a 

responsabilidade dos/das CEOs em promover esse ambiente de aprendizagem contínua. 

Mas não são quaisquer conhecimentos que os/as executivas deverão ser estimulados a 

buscar e essa aprendizagem não se dará em salas de aula. Segundo a pesquisa, viver em um 

mundo onde as companhias precisam adaptar rapidamente suas estratégias devido à 

competição, mudanças estruturais provocadas pela digitalização e insights contra intuitivos 

revelados por análises avançadas – além dos impactos socioambientais que já mencionamos 

                                                           
36  Disponível em https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/putting-lifelong-

learning-on-the-ceo-agenda. Acesso em 21/01/2018 

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/putting-lifelong-learning-on-the-ceo-agenda
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/putting-lifelong-learning-on-the-ceo-agenda
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nos capítulos anteriores – exigirá que o aprendizado se dê em campo, aprendendo enquanto se 

executa, pela prática. Essa pesquisa reforça o que já havíamos visto nos capítulos inicias do 

presente trabalho, pois 

[...] como argumenta Mintzberg (1996), administrar é uma arte prática, e a 

experiência típica oferecida pelas Escolas de Negócio está, imensamente, 

distante do contexto dos negócios. Schon (1983, 1987) notou que a “prática é 

caracterizada pela indeterminação, e o que distingue um bom praticante de um 

simplesmente adequado é a habilidade de transformar situações incertas em 

certas. (PFEFFER & FONG, 2003, p.10) 

 

Ainda, a pesquisa da McKinsey reforça que as principais habilidades que os/as 

executivos/as precisarão continuamente aprender e desenvolver são as “soft skills” de 

colaboração, empatia e “meaning making”, ou “fazer sentido”. Para os pesquisadores de 

Harvard, essas três habilidades jamais poderão ser substituídas por Inteligência Artificial e é aí 

que o trabalho humano será necessário. Essas três podem ainda se somar às competências 

propostas por Tilbury e Wotman: perspectivas de futuro, pensamento crítico e reflexão, pensamento 

sistêmico, construção de parcerias e participação nas tomadas de decisão (2004, apud Jacobi, Raufflet 

& Arruda, 2011). 

Todas essas competências, ou soft skills, como vimos nas seções anteriores desse 

capítulo, estão diretamente conectadas com sustentabilidade, além da necessidade de se 

aprender pela prática, pelo contato com o campo e com as pessoas. Os/as CEOs que 

entrevistamos reforçaram isso em vários momentos. Assim, outro importante finding do 

presente trabalho é o de que as Escolas de Negócio precisam, como continuarão com um papel 

essencial na formação de gestores/as, se rever, principalmente no que diz respeito à conexão 

com a prática e no desenvolvimento de soft skills. 

Na voz dos/das entrevistados/as, a aproximação com a prática, o “learn by doing” é 

essencial enquanto abordagem e método para o ensino da administração. “Eu prestei vestibular, 

entrei na FGV e depois de um semestre eu percebi que, cá entre nós, administração de empresas 

se você pegar o seu conteúdo essencial, não tem muito conteúdo. Uma vez que você aprende 

débito e crédito, aprende a descontar fluxo de caixa, aprende alguma coisa sobre relações 

industriais, não tem muito… E ai eu estava atrás, e temos que lembrar que isso foi década de 

60, final de década. Foi ai que eu prestei Ciências Sociais, que tem um conteúdo, ou tinha um 

conteúdo na época assim que me interessava, e continuo me interessando. Então, respondendo 

à tua pergunta, se eu pensar na formação acadêmica, foi justamente onde eu não finalizei o 

curso, onde eu não tenho diploma, que foi onde mais me preparou para uma empresa do que 

realmente Administração de Empresas, o curso da GV. Mas isso não tem nada a ver com a GV. 
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Novamente, eu fiz a GV e depois fui fazer MBA lá no IMD e realmente, comparado com meus 

colegas, GV, isso década de 60, 70, realmente tinha me equipado com todas as técnicas, eu 

estava super bem preparado. Só que aquilo não tem pouco a ver com os desafios de liderar 

uma empresa complexa, enfim, você tem que, ou temos que achar mais conteúdo e pertinência.” 

(FF). “Estamos vivendo num mundo VUCA, volatile, uncertain, complex and ambiguous. Esse 

é um tema que as escolas estão trazendo, é o VUCA world. Aí você fala assim ‘cara, vivendo 

nesse tal de VUCA world, eu preciso ter uma série de outras habilidades embarcadas quando 

eu começo já a minha jornada de trabalho’. Essas habilidades, algumas são natas, as outras 

são construídas, mas eu acredito muito no learn by doing. Que é o que reforça, mas o que 

cristaliza a experiência é o aprendizado, é você executar, é você viver aquilo” (MC). 

Já em relação às soft skills, as Escolas de Negócio, segundo os/as CEOs, deveriam se 

focar mais no ensino da liderança e de competências relacionais e menos foco na visão 

funcionalista das organizações. “Hoje as universidades, os cursos, eles nos formam ainda [...] 

isso está mudando felizmente, eles nos formam funcionalmente. Para as questões de o que é a 

cadeira, etc. Então eu tive uma trajetória assim: me importava sempre tecnicamente, liderança 

zero, você não tem cursos de liderança até hoje nas universidades, eu acho que é fundamental 

a gente começar a trabalhar um pouco o modelo da escola, aí sim americana, que as crianças 

entenderem empreendedorismo, liderança, desde o [...] como uma matéria extracurricular. 

Estamos longe disso. E a questão gerencial, você tem quase que [...] em nível muito baixo” 

(MC). “O CEO, quem está CEO, absolutamente eu te garanto: ninguém está preparado para 

assumir a posição de CEO. Achar que o cara está preparado… não tem a menor ideia… eu te 

garanto isso. Eu digo isso não só em relação ao CEO, mas a uma unidade de negócio, não tem 

a menor ideia da dificuldade que é. Não é contabilidade, não é fluxo de caixa descontado, não 

é essas decisões. É lidar com pessoas, é entender o real papel de uma liderança. Eu acho que 

as escolas têm uma função, agora como é que você ensina isso, eu não sei. Mas com certeza 

não é fluxo de caixa descontado. Não é como se faz um business plan. Você estar sentado em 

algum lugar e dizer eu acho que o caminho é por ai…” (FF). “Um caso que eu lembrava muito 

da GV: nós estávamos implantando o projeto XYZ, que era um investimento de 2 bilhões de 

dólares, não era trivial. No meio disso teve um negócio chamado Fórum Social Mundial, como 

o Fórum Econômico em Davos, o Oded Grajev fundou isso e aquele ano foi em Belém e o 

pessoal aproveitou aquele momento para fazer uma invasão do canteiro de obras em XYZ. 

Foram centenas de pessoas que ocuparam o canteiro central e naquela época tinham milhares 

de funcionários construindo o porto, a ferrovia, você tinha uma situação de conflito. Você tinha 



88 
 

a comunidade que insurgiu contra o projeto, você tinha funcionários que tinham que ser 

alimentados, transportados, nem a GV e nem o IMD me ensinaram como eu tinha que lidar 

com essa situação. Então eu lembro que eu pensava “a GV nunca me ensinou, o que eu faço? 

Chamo a tropa e vamos lidar com a situação a força?” E era uma situação real em que estava 

em risco um projeto de US$2 bi. Tem lugar para uma instituição acadêmica? Eu acho que tem, 

agora como é que faz… Eu não me achava despreparado. Tinha trabalhado com o XYZ durante 

quase 2 décadas antes de assumir a posição. Eu via como operava um CEO, eu tinha um mentor 

e sabia. Mas quando você está lá de pé em XYZ, às 2 horas da manhã, com 400 comunitários 

ameaçando destruir tudo, o que você faz? Então é essa preparação de o que é o certo, qual é 

uma linha que faz sentido, enfim, eu não estou respondendo à pergunta porque é complicada, 

mas eu acho que tem um papel” (FF). 

Além disso, eles/elas também falaram da importância de uma formação mais holística, 

que provoque para um olhar de complexidade da realidade, o que inclui sair das salas de aula e 

ir a campo, conhecer a realidade. “Mas os modelos clássicos das Escolas de Negócio, as escolas 

norte-americanas e principalmente os americanos, elas como sempre mais pragmáticas, mais 

business-oriented, e o resto era efeito colateral. Então eu sempre gostei, respeito a escola 

americana, já fiz cursos lá, mas assim… a visão europeia desse contexto onde você tem uma 

visão mais holística, onde se fala de holonomics, se fala de uma série de coisas que eu acho 

que a visão da Escola de Negócio europeia, ela [...] pioneiramente, ela sempre foi mais 

abrangente. Você entende contextos, o impacto das suas decisões, os riscos associados na 

questão social e na questão ambiental” (MC). “Ir a campo, conhecer a realidade. Nesses 

escritórios corporativos onde senta o CEO, eu sou muito cético com aquilo que ocorre dentro 

do escritório central. Achar que você sabe o que está acontecendo em Juruti, em São Luis, em 

Poços de Caldas, Jamaica, Suriname, etc, é pura ilusão. Você vai tomar decisões sobre o nada. 

Então quanto a isso não tenho nenhuma dúvida” (FF). 

E justamente olhando para a questão da sustentabilidade, fica também latente a 

necessidade de se começar do começo, ou seja, o tema deve ser introduzindo como um dos 

pilares dos ensinamentos da gestão de negócios e não como algo apartado, como um dos 

caminhos possíveis de uma especialização. “Ah, não tenha dúvida. Elas [as Escolas de 

Negócio] fazem um papel importantíssimo. Porque, de novo, todas essas empresas no Brasil, 

no exterior, têm muito foco em estratégia e vários aspectos do negócio, mas pouco se faz ainda 

em sustentabilidade. Sempre tem, evidentemente, algum approach, se tem algum foco, mas não 

na mesma dimensão de que você tenha uma análise financeira, um valuation, não. A gente vê 
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esses programas todos já com algum toque disso, mas não na mesma dimensão. Então eu acho 

que tem um campo importante para as Escolas de Negócio nessa área [de sustentabilidade] 

sim” (RF). “Acho que qualquer MBA hoje, da mesma maneira que tem todas as outras 

matérias que eu comentei com você, de fazer gestão de pessoas, negócio e estratégia, 

[sustentabilidade] deveria fazer parte do currículo. E eu não diria que é só do business não, eu 

acho que de alguma maneira, independente de que universidade você tá fazendo seu curso, 

você deveria ter essa abordagem. Você deveria ter esse conceito macro, seja ele o que for, 

aonde você conecta a sustentabilidade, não sozinha, a sustentabilidade com a integridade, 

aonde você conecta a mudança completa, ela exige que isso seja bem visto porque a nossa 

população não tá aceitando mais qualquer coisa” (MF). “Eles [os/as CEOs] não têm formação 

de perenidade nenhuma. E não foram educados nas questões ambientais, salvo algumas 

graduações específicas, como quem tem formação agrícola, quem tem formação em geologia, 

mineração… tem uma noção de ciclos mais longos, de respeito a natureza, de equilíbrio, valor 

da biodiversidade. A maior parte dos executivos nem percebe isso. E aí ele fica focado 

fortemente em muitas poucas metas de entregas com KPI’s normalmente financeiros” (JP). 

“Agora essa questão de interdependência, o recado que eu deixaria é o seguinte, pro C-Level, 

era o seguinte: o cara vem, pega um CFO, pega um cara de operações, ‘Cara, vai na GV, faz 

um curso de sustentabilidade e entenda as externalidades. Você vai sofrer menos. Você vai 

aprender, você vai se educar e você vai criar complexas ferramentas pra captar e entender um 

pouco melhor e tentar conectar as coisas’. Sempre é possível você conectar, estabelecer o que 

a gente chama de bounding, quer dizer, criar uma coisa que te liga de algum jeito” (MC). 

 

2.3.7. Existe papel para a FGV EAESP na formação de CEOs para a 

sustentabilidade? 

 

Uma das últimas perguntas feitas durante as entrevistas com os/as CEOs foi “Se a FGV 

EAESP fosse oferecer uma formação para a sustentabilidade voltada a CEOs, quais as 

principais diretrizes para isso? O que faria esse curso despertar seu interesse?”. Vimos na seção 

anterior que um curso, na linha de MBAs, não atraíram esse público pelos fatores supracitados. 

No entanto, uma formação construída de outra maneira interessaria, afinal eles/elas sentem 

necessidade de continuar aprendendo sobre sustentabilidade e outras tendências. Mais ainda, o 

fato dessa formação ser conduzida pela FGV EAESP é visto como um atrativo, pois a marca da 

Escola é reconhecida por esse público. “É a GV, tem consistência, tem história, o que a GV faz 

é bom. Esse é o recall da marca. Se a GV tá fazendo, tá fazendo direitinho e é excelente, vamos 
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olhar” (WC). “Então a Escola de Negócios, as Escolas de formação, de educação de C-Level 

têm um papel super responsável. Porque é diferente pra um executivo falar assim ‘vou lá numa 

ONG me educar sobre sustentabilidade’. Tá bom, você pode ir pra entender outra perspectiva. 

Mas aí ele fez um pouquinho depois das sete. As narrativas são diferentes. Então o seguinte, 

ajuda a criar contexto, ajuda a criar [...] dá ênfase. Não, cara, eu tô falando de business. 

Vamos lá na GV que eles vão falar de business. Vão falar de return of investment, social 

investment, vão falar tudo isso. Vão falar de risco, vão falar de oportunidade” (MC). 

Mas qual é o posicionamento que a FGV EAESP deveria adotar? Quais diretrizes e 

atributos de uma formação para a sustentabilidade deveriam ser desenvolvidas para focar 

nos/nas CEOs? OS pontos trazidos na seção anterior também se aplicam à FGV EAESP, mas 

abaixo apresentamos os principais insights que emergem a partir da análise das entrevistas 

quando o foco da pergunta foi uma possível formação promovida pela FGV EAESP em 

particular. 

• A escolha do nome é essencial: seminários, fóruns, eventos, só não pode ser “curso”. 

Extrai-se das análises que o ideal seria o uso de nomes que passam a mensagem de um 

encontro de pessoas discutindo temas relevantes, e não nomes que remetam a formações 

mais acadêmicas, com muita teoria ou que pareçam ser voltados a pessoas com pouca 

experiência. “Eu acho que curso não pegaria, mas [...] O maior valor de todos os cursos 

que eu sempre fiz foi em função do network com as pessoas que participavam, junto com 

a qualidade dos professores. Isso é uma combinação em Harvard, em Horton, em todo o 

lugar. Eu chamaria de Seminário ou alguma coisa nesse sentido.” (WD). “Agora, falar 

em fóruns… aí você atrai. Porque C-Level adora fórum. Porque não, não é só [...] é o 

momento que você tá falando de temas importantes, mas é o momento que você tá 

encontrando pessoas. Porque é muito importante… entendeu?” (RB). “Se você for 

perguntar pra mim o que me chamaria a atenção, seriam cursos rápidos… talvez não 

seriam cursos na realidade, seriam mais aonde você vai traduzir em cases, em 

tendências, em visões diferentes. Não é mais conceito, não é mais passado, é o que tá de 

hoje pra adiante. Isso sim me chamaria muito a atenção em fazer” (MF). 

• Encontros curtos e muito focados na prática. Como vimos, o/a CEO não dispõe de 

muito tempo e nesse tempo em que estão abertos a investirem na obtenção de 

conhecimento o que os/as atrai bastante são os best practices, as discussões, os casos. 

“Então teria que ser um negócio curto e de um jeito ou de outro…” (FM) “Aí você faz 

um negócio de dois, três dias, no máximo uma semana, ‘pô… maybe.” De talvez no 
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máximo três dias, quatro dias… aí têm diferentes opções. Ou faz quatro dias que inclui 

um sábado, que tem uma parte teórica, mas também uma parte, de alguma forma, de best 

practice e exemplos. E que tenha um grupo interessante que realmente chama a atenção” 

(WD). “Esse povo que é CEO não tem tempo pra nada. Então você deveria fazer uma 

abordagem muito pragmática, uma abordagem que fosse uma jornada, que tivesse 

momentos. Não pede uma semana inteira, duas semanas inteiras por mês que não rola. 

Como é que você monta essa abordagem pragmática, logística, tempo de dedicação e 

tudo?” (MC). “Não gastaria muito tempo em cursos muito longos, sabe, Fernanda. Acho 

que a prática, o exemplo é muito importante, ainda mais numa posição de CEO. Então 

assim, buscaria isso, ter um background teórico é super importante, não tenha dúvida 

disso, pra poder ter o foco certo e a conduta adequada. Mas eu buscaria muita discussão, 

participaria de fóruns” (RF). 

• Exclusivos para CEOs, que promova networking e com “big guys” que atraiam. Eles 

não virão apenas para ouvir professores/as da FGV. “Como é que isso te propõe também 

networking? Quem vocês vão estar trazendo pra falar conosco? Não é só o corpo docente 

da FGV, mas quais são os big guys que vão falar, que são reconhecidos no tema?” (MC). 

“Você precisa ter um núcleo hardcore de gente representativa, de CEOs para poder 

atrair outros. Nessa situação você tem dois caminhos: ou o CEO é atraído por quem o 

convida ou ele é atraído pelo processo. Ou é quem ou é pelo processo. Então uma coisa 

é você receber um convite de um Jorge Paulo Lemman, o CEO vai provavelmente porque 

o cara é bem sucedido, apesar de não ter nada a ver com sustentabilidade. OU você 

desenvolve uma forma e um conteúdo de tal maneira que o CEO, porque é pertinente, 

porque respeita o tempo e porque vai ajudá-lo a ser bem sucedido, ai ele vai” (FF). “A 

Consulting House, por exemplo, é uma que tem em São Paulo, que eu gosto dos eventos 

dela. São eventos que têm determinados temas, determinados assuntos, fóruns que são 

trabalhados. E você vai lá e encontra vinte, trinta CEO’s que sempre têm temas 

importantes, que no final você ou usa aquele tema pra desenvolver discussões, ou até 

desenvolver negócios… entendeu? É muito interessante. Então eu acho que fóruns são 

mais interessantes que cursos, na minha opinião” (RB). “E também um networking, 

então ter uns seis, oito, dez CEO’s que trocam experiências e melhores práticas” (WD).  

• O conteúdo precisa ser pertinente, focado em negócios e, de preferência, sem ter 

‘sustentabilidade’ no nome. “Tem que ser algo muito pertinente. Tem que ser pertinente 

aos desafios que aquele CEO está enfrentando. O que estou dizendo é que o CEO que 
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está liderando uma companhia que está fazendo uma mina, uma usina hidrelétrica, uma 

expansão ou coisa e tal não é o CEO de uma companhia de bens de consumo. Então 

precisa ser pertinente, ser respeitoso em relação ao tempo” (FF). “Como é que uma 

Escola de Negócios, uma Escola de Administração, ela pode ajudar o C-Level a entender 

o seguinte: quando eu estou falando de sustentabilidade eu estou falando de business. 

Estou falando de estratégias do negócio. Eu não estou falando de trabalhar até as cinco 

horas da tarde [...], metaforicamente, a gente entra às oito, sai às cinco, trabalhamos, 

“ê!”, agora pessoal, beleza, fecha o caderno, relaxa, vamos falar de responsabilidade 

social corporativa? Não é isso. É o seguinte, como é que você traz para a estratégia da 

Companhia a sustentabilidade? Nos seus impactos, nas suas oportunidades? Não adianta 

pensar em sustentabilidade depois das cinco da tarde” (MC). “Eu acho que você tem 

que realmente falar de negócio, então não é falar só de sustentabilidade. Tem que falar 

realmente de negócios, então é a sustentabilidade mesmo como modelo de negócio, como 

soluções, como caminhos… entendeu? Do que simplesmente uma questão pura, falar 

sobre sustentabilidade, sabe? Eu acho que assim, ‘ah, vamos fazer um fórum pra falar 

sobre economia circular’, não sei. Eu não sei se é essa a pegada. Mas [...] podem ser 

coisas muito conceituais, né? Tem que ser, na minha opinião, temas mais realmente de 

negócio. A sustentabilidade é parte do business, é um elemento importante, pode ser o 

elemento fundamental, mas como parte do negócio” (RB). “Tem essa abordagem de 

sustentabilidade voltada pros negócios, com caras que estão falando temas que têm a ver 

com o contexto que eu tô vivendo no meu negócio. Uma visão mais estratégica possível, 

menos formação, mais cases, mais experiências, mais troca. Eu acho que isso seria 

interessante. É isso, eu acho que a gente tem que ter um pouco de conceito. Se você não 

tem conceito, não se atualiza no conceito [...]. Hoje falam de bitcoin, blockchain, what 

does it mean? Você tem que ter o mínimo de conceito. Falar “galera, isso daqui é a nova 

tendência, isso aqui tá acontecendo, inteligência artificial…”, tudo bem, o que é isso? 

Então tem que ter um pouco de carga conceitual, mas é uma carga conceitual de high 

level, estratégica. Você não precisa ser expert do que o Watson da IBM faz, o que o 

Leonardo agora da SAP faz, essa plataforma de inteligência artificial, você tem que dizer 

assim “olha, isso aqui é uma alavanca de negócios, isso aqui é uma oportunidade, pra 

alguns são ameaças”. Como é que você conecta as coisas? Então hoje é muito assim, 

tudo que vira moda [...]. Digitalização do seu negócio. A gente fala assim “pô, eu planto 

árvore, o que tem a ver?”, tem tudo a ver” (MC). “O título, primeiro não deve ser 
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sustentabilidade, movimento de sustentabilidade… não. Por que? Porque senão você 

começa de novo a segmentar. Ah, é mais um programa, mais uma coisa. Não. Como é 

que a gente consegue encaixar isso pra gestão da empresa? Pra estratégia da empresa 

de uma forma sustentável? Então aí que eu acho que as Escolas de Negócio têm que 

trabalhar. Dar a mesma dimensão da sustentabilidade para os outros aspectos do 

business. Pra que um business seja de sucesso num longo prazo” (RF). “Não sei se hoje 

ainda teria suficiente sensitividade, sensibilidade para o C-Level fazer um curso só em 

função de sustentabilidade. Eu acho que deveria ser muito mais em função de como gerar 

valor com sustentabilidade. E talvez vinculado com um propósito ou dentro de um 

contexto onde o core é sustentabilidade [...]. E o outro lado, qual é a oportunidade de 

fazer da sustentabilidade um pilar estratégico. Teria que ser um pouco mais abrangente 

o tema. [...] Então acredito que tenha um mercado para isso. O posicionamento vai ser 

muito importante” (WD). 

 

Um ponto importante que surgiu ao longo das entrevistas é que além dos/das CEOs, a 

sustentabilidade começa também a penetrar as discussões de Conselhos de Administração e 

que, então, os/as Conselheiros/as são outro público alvo que pode ser explorado, pois assim 

como os/as CEOs, também não passaram por uma formação em sustentabilidade. “É, aí eu 

queria fazer uma diferenciação. O Conselho é o maior responsável pelas questões de 

sustentabilidade no negócio. Porque, para você ter uma ideia, hoje, no Brasil, um CEO fica em 

média quatro anos numa empresa, só. [...] Então quando um CEO fica 4, 5 anos numa empresa, 

ele chega, ele quer ver resultados no ano. No fundo, ele entrega resultados, se ele é uma 

empresa aberta, no trimestre. Hoje resultados trimestrais que ele pública, os analistas querem 

saber o que ele está entregando e a cabeça dele aqui daqui ele está fazendo uma ponte de 

lançamento pro próximo desafio profissional dele. É diferente da geração do meu pai, que 

entrou numa empresa e fez carreira a vida inteira. A minha geração, que eu por exemplo tive 

três empregos, então eu estou falando aí de uns 10, 12 anos em cada empresa. [...] Hoje, a 

geração dos meus filhos e a geração atual, ela pensar um ciclo de três a cinco anos, e ela quer 

acelerar. Por isso é que eu falo que o CEO, salvo elogiáveis exceções, ele pensa o curto prazo. 

O curto prazo é materializar um business plan, traçar, colher resultados e só. Então, indústrias 

mais ligadas ao ambiental e às transformações sociais, você tem um ciclo mais longo. [...] 

Então já entra o conceito geracional. Quando eu falo em mudança social e inclusão, em 

educação, eu estou falando em geração. Cada geração são mais ou menos 25 anos. Então você 



94 
 

já preocupa com a geração da educação de seu filho. E eu vou ver a geração dos meus netos, 

e vou ver pouco a dos bisnetos. Mas eu estou falando de 50, 60 anos. Não é o tempo do diretor 

e do CEO. Então eu diria o seguinte, o Conselho é responsável pela ideia de perenidade dos 

negócios, pela entrega de resultados no longo prazo. Quando o Conselho representa o 

acionista, ele está representando o acionista atual mais o filho e o neto do acionista. E aquele 

negócio tem que estar aceito pela sociedade e adaptável ao clima, às condições ambientais, no 

horizonte de 30, 50, 60 anos” (JP). “Por exemplo, nós tivemos essa semana nosso Conselho 

de segunda e terça-feira. Na segunda-feira era Comitê de Estratégia e Inovação e nós 

apresentamos nossa estratégia em CO2. Então o que queríamos fazer com redução de emissão 

de CO2, como nós gostaríamos de posicionar em relação à precificação de CO2 que virá no 

futuro e quais são todas as nossas ações mitigatórias para reduzir nossa pegada. Isso foi 

apresentado no Comitê e na sequência nós vamos apresentar pro Board nossa estratégia de 

CO2. Em geral, quando falamos de práticas sustentáveis, que também inclui toda a nossa 

estratégia de segurança da nossa equipe e todos os terceiros, o Conselho está cada dia mais 

envolvido em função de três direcionamentos. O número um é o risco. Empresas que não tomam 

sustentabilidade, meio ambiente, tudo que tenha a ver com emissões, etc. etc., muito a sério, 

em termos legais, correm um grande risco. Então tem uma coisa muito importante no Conselho 

que precisa estar plenamente convicto que nós não corremos nenhum risco [...] A segunda 

dimensão importante do Conselho é realmente brand equity e toda a parte de realmente ser 

uma empresa que faz parte, com o seu propósito de realmente deixar o mundo melhor para os 

nossos filhos. Isso é tão importante quanto. E eles devem, e eles no nosso caso eles fazem 

realmente, a cada segunda, reunião, nós temos um tema especificamente em relação a 

sustentabilidade no Conselho. Emissões também indicadoras que não têm um limite legal hoje, 

mas devemos já apresentar pra mostrar que estamos fazendo além da parte legal e de normas. 

Também todas as nossas ações sociais… comunidades, como estamos trabalhando, como 

estamos agregando valor às comunidades, temos muitos exemplos interessantes nesse sentido. 

Nós sempre apresentamos pro Board, eles realmente colocam desafios nesse sentido, isso é 

importante” (WD). “Não, sustentabilidade tem que fazer parte do dia-a-dia. E se o CEO não 

cobrar isso, não colocar isso como prioridade dele como gestor, isso não vai cascatear pro 

resto da empresa. Ele tem que colocar isso pro Conselho como um fator de diferenciação do 

propósito da empresa. Você começa a agregar propósito com sustentabilidade, aí a coisa 

funciona muito bem. Têm Conselhos, eu vejo, que ainda não têm esse mindset. E aí é papel do 

CEO provocar o Conselho. Falar ‘pra gente ter sucesso no nosso business, a gente tem que 
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alinhar sustentabilidade dentro da estratégia da empresa, dentro do propósito da empresa’” 

(RF). “Então essas novas tecnologias vão redesenhar o nosso negócio todinho, de tal forma 

que a sustentabilidade que vai ser exponenciar os lados positivos da operação e dos produtos, 

E minimizar os impactos negativos. Isso está numa mudança muito grande, muito rápida. Isso 

é o que os Conselhos estão fazendo hoje em cada negócio. Têm negócios onde a tecnologia é 

muito forte, digitalização… então você vai em banco por exemplo, noventa e tantos por cento 

das operações hoje são todas digitais. Aí vem outros problemas: fraude, hackers do mal. Então 

o desenho do que é sustentabilidade, e que vai sendo discutido nos conselhos, exatamente a 

questão da mudança climática, das novas tecnologias e da inclusão social, que é fundamental 

também” (JP). 

 

2.3 A teoria que emergiu da pesquisa de campo 
 

Após conduzirmos o tratamento e as análises indutivas dos dados, criarmos as categorias 

e o esquema teórico, chegamos na teoria fundamentada da presente pesquisa. Assim, o que se 

segue é a teorização sintetizada que emergiu da coleta de dados junto aos/às CEOs: 

 

“As empresas e as Escolas de Negócio passam por processos de transformação bastante 

parecidos. Acontece entre elas um diálogo invisível, porém cíclico, no sentido de que a 

necessidade de uma é refletida em uma mudança na outra para atender a essa necessidade 

primeira. Se as empresas são cobradas por seus acionistas por resultados de curto prazo, as 

Escolas de Negócio ensinam os/as futuros/as gestores/as a terem uma visão pragmática, 

funcionalista e business oriented, a calcular fluxo de caixa descontado e a melhor taxa de 

retorno sobre o investimento dentro do menor prazo possível, desconsiderando nessa conta 

qualquer externalidade negativa gerada pelo negócio. As pesquisas acadêmicas vão também 

nesse sentido, assim como os conteúdos e formatos das aulas, a definição do que é um bom ou 

um mau desempenho empresarial e profissional. E esse movimento é recíproco e recursivo, ou 

seja, o que se dá na vida empresarial alimenta o que é ensinado em sala de aula e o que é 

ensinado em sala de aula é reproduzido e valorizado na prática profissional.  

Os/as CEOs da geração atual de grandes empresas brasileiras são fruto de um contexto 

onde as Escolas de Negócio ainda eram muito recentes e pouco valorizadas se comparadas às 

Escolas de Engenharia, Direito e Medicina, assim poucos deles/as tiveram uma formação em 

gestão. Sua ascensão profissional se deu, na maioria dos casos, pelo seu conhecimento técnico, 

suas experiências em campo, dentro e fora do Brasil, em um momento de expansão do setor 
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empresarial brasileiro. A capacitação em gestão foi se dando conforme as necessidades de sua 

trajetória profissional, como “ritos de passagem” que marcavam a mudança de posições mais 

técnicas para posições gerenciais e de liderança. É nesse momento que, na maioria dos casos, 

esses/as CEOs, na época ainda gestores em suas empresas, entraram em contato com as Escolas 

de Negócio, cursando MBAs ou outros cursos de especialização, dentro e fora do Brasil. E esse 

passa a ser o “rito" estabelecido: cursos de gestão, sejam eles conduzidos por Escolas de 

Negócio ou pelas áreas de capacitação e treinamento das próprias empresas, como preparação 

ou pré requisitos para o alcance de posições gerenciais e de liderança. 

Ainda fruto de um contexto histórico, os/as CEOs da geração atual não tiveram contato, 

em seu background educacional, com questões de sustentabilidade, salvo raras exceções, 

porque na época – décadas de 70 e 80 preponderantemente - nem nas Escolas de Engenharia, 

nem nas Escolas de Negócio, essas questões eram identificadas e consideradas como desafios 

e oportunidades da gestão empresarial, uma vez que isso também não acontecia nas empresas. 

Sustentabilidade não estava nos livros e nem nas aulas porque não fazia parte das tomadas de 

decisão no mundo dos negócios.  

Foi apenas quando uma revolução outside-in se inicia e começa a afetar as empresas que 

os/as CEOs passam a ter contato com a sustentabilidade. Essa revolução de fora para dentro é 

originada pela crescente pressão dos stakeholders, para que as empresas começassem a agir 

sobre aspectos socioambientais de suas operações e considerassem um diálogo mais estreito 

com públicos de interesse a fim de proteger seus resultados financeiros e reputacionais. Assim, 

o primeiro contato com sustentabilidade se dá no dia a dia da gestão e, conforme a necessidade 

de se formar no tema surge, os/as CEOs recorrem a diferentes meios de aprender sobre ele, tais 

como estabelecimento de projetos internos, contato com especialistas, participação em eventos 

e experiências em campo. Essas últimas são muito valorizadas pelos/as CEOs, uma vez que 

permitem um contato com a realidade. Raramente as Escolas de Negócio, seja em cursos de 

graduação ou Pós-graduação, se mostraram como um caminho para esse tipo de formação, 

afinal, os/as CEOs não identificavam nelas um local onde a discussão sobre sustentabilidade 

estaria acontecendo, e de fato não estava.  

Mesmo não tendo passado por uma educação formal em sustentabilidade, os/as CEOs 

da geração atual que são reconhecidos/as publicamente por estarem engajados/as nessas 

questões reconhecem a importância de serem porta vozes do tema dentro e fora das 

organizações que lideram. Tendo conseguido se capacitar de alguma forma, eles/elas 

conseguem estabelecer um business case claro da sustentabilidade, que passa por questões 
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como gestão de riscos e oportunidades, retornos financeiros e reputacionais, estratégias de 

negócios, propósito e valores organizacionais e inovação. Nesse sentido, há uma preocupação 

de que suas equipes se engajem e se capacitem em sustentabilidade, que não é mais vista por 

eles/elas como uma tendência, mas como realidade, um fator de vantagem competitiva e de 

sobrevivência empresarial. 

 Assim, os/as CEOs que são engajados/as na agenda da sustentabilidade veem um papel 

crucial das Escolas de Negócio na oferta de uma formação em gestão que tenha sustentabilidade 

como uma nova forma de se fazer negócios. Porém a percepção deles/delas é de que as Escolas 

não acompanharam o avanço nas discussões de sustentabilidade e de que existe uma baixa 

oferta de formação para a sustentabilidade.  

De toda forma, estes/as CEOs acabaram tendo que recorrer, além das formas já citadas 

acima, a outros caminhos para aprender sobre sustentabilidade. Muitos/as se veem como 

autodidatas, buscando ler e pesquisar sozinhos/as sobre temas que lhes sejam de interesse, 

incluindo sustentabilidade. Redes de especialistas e contatos pessoais são outra forma de 

aprender, além da participação em fóruns voltados apenas para CEOs e visitando outras 

empresas e suas próprias operações. Porém, eles/elas acreditam que isso deva mudar, que as 

próximas gerações já terão em seu background educacional, uma formação sólida em 

sustentabilidade, e que é papel das Escolas de Negócio promoverem isso.  

No entanto, para que isso ocorra, é preciso que as Escolas de Negócio repensem o 

conteúdo e a abordagem da formação que oferecem, desde os cursos de graduação aos de Pós-

graduação. O aprendizado pela prática, ou “learn by doing”, o contato com o campo, uma visão 

mais holística e ampliada da realidade, e o desenvolvimento de soft skills como empatia, 

colaboração e “meaning making” são atributos de uma formação em gestão que é valorizada 

pelos/as CEOs reconhecidos/as pela sua atuação em sustentabilidade e entendidas como 

necessários para preparar gestores/as para atuarem em um VUCA World – volatile, uncertain, 

complex and ambiguous,  

Mais do que isso, a formação para a sustentabilidade deve se dar de forma integrada ao 

ensino da gestão, estar no currículo como um pilar e um princípio, e não como um tema de 

especialização. Além disso, não deve se restringir a uma formação técnica e temática, mas uma 

formação para valores, forjando tomadas de decisão que dialoguem com a complexidade da 

realidade. Isso coloca desafios para as Escolas de Negócio tanto no avanço de pesquisas e 

produção de conteúdos acadêmicos nesse sentido, como também numa abordagem de ensino-
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aprendizagem capaz de desenvolver essas competências. Mas aqui o foco seriam as próximas 

gerações de executivos/as. 

 Olhando para CEOs da geração atual – e também para Conselheiros, que têm um papel 

nevrálgico na estratégia das empresas - uma formação para a sustentabilidade promovida por 

Escolas de Negócio parece ser necessária, porém ainda se coloca como uma questão a ser 

endereçada. Isso porque se de um lado as pressões da sociedade sobre as empresas apenas se 

ampliarão e a demanda para este tipo de formação crescerá, de outro, oferecer essa formação 

para esse público alvo apresenta uma série de desafios, que passam por questões práticas como 

disponibilidade de tempo, formato, conteúdo e público alvo, além de questões mais subjetivas, 

como a percepção de que “agora já é tarde para mim”. Assim, as Escolas precisariam inovar 

nos modelos, uma vez que para muitos/as CEOs, quando pensam em um curso conduzido por 

uma Escola de Negócio, ou seja, pela Academia, associam a um formato de longa duração – o 

que não é factível devido a sua restrita disponibilidade de tempo -, e teórico - o que não os/as 

interessa tanto, pois o que eles/elas querem é ver mais aplicação, best practices, discussões 

estratégicas com conexões nos negócios, além de técnicas para engajar diversos públicos na 

agenda da sustentabilidade. Além disso, CEOs valorizam muito quem participa e quem conduz 

esse tipo de formação, portanto, para que esse público seja atraído, as Escolas precisariam 

promover encontros e turmas exclusivos para CEOs e com nomes fortes e reconhecidos, seja 

entre os alunos, seja entre os professores/as e especialistas. 

 Portanto, os/as CEOs da geração atual que são reconhecidos/as por sua atuação em 

sustentabilidade não reconhecem qualquer importância às Escolas de Negócio em sua formação 

na temática e nem as vêm contribuindo para a formação de novos líderes para a sustentabilidade. 

Logo, a questão que se coloca é se as Escolas de Negócio, assim como o que aconteceu com 

muitas as empresas, estão prestes a passar por uma revolução outside-in, quando serão 

pressionadas a se repensar por inteiro para conseguirem se manter como fontes reconhecidas 

de formação de gestores/as e se utilizarão esse repensar como uma oportunidade de ampliar sua 

atuação.” 

 

2.4 Limitações da pesquisa de campo e do presente trabalho 
 

A Teoria Fundamentada em Dados propõe procedimentos que garantem alguma 

padronização e rigor para o processo de pesquisa, assim como outras metodologias de pesquisa 

qualitativa. No entanto, é importante ressaltar que esses procedimentos “não foram criados para 

serem seguidos de forma dogmática, mas, sim, para serem usados de maneira criativa e flexível 
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pelos pesquisadores conforme julgarem apropriado” (Strauss & Corbin, 2009, p. 26). Assim, 

no presente trabalho as etapas da Teoria Fundamentada foram seguidas até a fase de teorização 

após ida a campo, não sendo conduzidas etapas posteriores como a de aprofundar/confrontar as 

teorias que emergiram do campo com uma nova revisão bibliográfica ou análise de novos 

documentos. E essa é uma limitação do presente trabalho.  

Outra limitação é a de que não foi conduzida uma pesquisa de mercado junto a CEOs 

para averiguar se de fato existe um mercado para a FGV EAESP lançar um novo produto, uma 

formação para sustentabilidade voltada a esse público. E essa é uma recomendação a ser feita 

para a Escola, caso queira avançar nesse sentido. 

Por fim, as Escolas de Negócio não foram ouvidas, apenas pesquisadas na literatura, 

pois o recorte foi feito no lado da demanda e não da oferta. 

Ainda assim, acreditamos que as teorias encontradas e apresentadas dão pistas para o 

avanço da formação executiva para a sustentabilidade em Escolas de Negócio, em particular na 

FGV EAESP. 
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CONCLUSÃO 
 

Pesquisas realizadas por grandes consultorias de atuação global mostram que a 

sustentabilidade tem se consolidado como um movimento sem volta, que pressiona cada vez 

mais as empresas a adotarem estratégias e operações que internalizem as externalidades, 

minimizem os impactos socioambientais de sua atuação e promovam uma economia verde, 

justa e inclusiva. Essa nova forma de fazer negócios coloca também um desafio para a alta 

liderança do setor empresarial, já que são os/as CEOs os/as principais porta vozes e tomadores 

de decisão das empresas: como eles/elas estão se capacitando no tema? 

As Escolas de Negócio têm sido uma das fontes de formação de executivos e executivas 

ao longo de sua trajetória profissional, seja por meio de seus cursos de graduação, que pegam 

jovens em início de carreira, seja nos cursos de Pós-graduação e especializações, onde o alvo 

são profissionais mais experientes e que não necessariamente tiveram uma formação em gestão 

empresarial ou que precisam se especializar em alguma temática ligada aos negócios. No 

entanto, quando se trata de uma formação para a sustentabilidade, há um descompasso entre o 

que é ensinado nessas instituições e os desafios que se dão na realidade da gestão empresarial. 

O tema ainda não chegou como um pilar estratégico no ensino da administração e, com isso, há 

uma lacuna entre o que as empresas precisam e o que é ensinado a seus/suas futuros/as 

gestores/as.  

Mais ainda, a própria sustentabilidade questiona não só os conteúdos, mas a forma como 

a Ciência Social da Administração vem sendo ensinada. O pragmatismo, a visão funcionalista 

do mundo, o resultado financeiro a curto prazo como um dos principais direcionadores de 

estratégias empresariais, entre outros, são modelos mentais que não dialogam com uma 

educação para a sustentabilidade. Porém, a geração atual de CEOs brasileiros/as se formou 

nesse modelo de gestão tradicional, seja em suas passagens pelas Escolas de Negócio em alguns 

momentos específicos de suas carreiras, seja no dia a dia da gestão empresarial. 

Dada então a necessidade colocada por um contexto contemporâneo, de que as empresas 

precisam rever suas estratégias e formas de fazer negócio para migrar de um modelo “take-

make-waste” para o de “borrow-use-return”, dado que o/a CEO, como principal líder de uma 

empresa, é o/a responsável por fazer essa mudança acontecer, e dado que as Escolas de Negócio 

ainda têm um papel na formação de gestores/as para a sustentabilidade, o objetivo do presente 

trabalho foi compreender qual seria o papel das Escolas de Negócio especificamente na 

formação de CEOs para a sustentabilidade. Mais ainda, a partir da voz de CEOs de grandes 
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empresas reconhecidos/as por sua atuação em sustentabilidade, buscamos obter insights para 

que a FGV EAESP, uma das principais Escolas de Negócio da América Latina, possa avançar 

em uma formação do C-Level para a sustentabilidade, uma vez que, para eles/elas essa temática 

é hoje muito material para a sobrevivência a longo prazo dos negócios. 

Tendo isso em vista, no primeiro capítulo deste trabalho fizemos uma revisão 

bibliográfica que varreu não só artigos acadêmicos, mas também pesquisas e relatórios 

produzidos para o mundo empresarial, com o objetivo de entender (i) o conflito que existe entre 

a formação executiva tradicional e a sustentabilidade e (ii) como se encontra a oferta e a 

demanda para a formação executiva de CEOs para a sustentabilidade. Essa revisão permitiu-

nos chegar a algumas constatações.  

A primeira delas é que existe um conflito latente entre a formação executiva tradicional 

e a sustentabilidade, uma vez que a primeira não tem preparado gestores para lidar com uma 

realidade que é complexa, que exige diálogo e visão de longo prazo. Mais ainda, a formação 

em Administração historicamente não privilegia o aprendizado pela experiência, pela prática, 

o que se coloca posteriormente como um desafio no dia a dia da gestão empresarial e na gestão 

para a sustentabilidade. Não se desenvolvem competências relacionais e comportamentais, as 

soft skills, que são as que mais nos diferenciam dos robôs e das máquinas, da Inteligência 

Artificial. E quando falamos em sustentabilidade, essas soft skills é que nos permitem dialogar 

com stakeholders, ampliar nossa percepção da realidade, entender que a empresa não é mais o 

centro, mas é parte de um sistema complexo de relações e que um bom resultado é medido e 

perpetuado de várias formas além do botton line financeiro. 

A segunda constatação é que o ensino da sustentabilidade nas Escolas de Negócio, 

quando ocorre, é de uma forma também pragmática, isolada e pouco experiencial. Seja nos 

cursos de graduação ou de Pós-graduação, no Brasil ou no mundo, estamos ainda muito aquém 

do que propõe a própria ONU por meio do PRME – Principles for Responsible Management 

Education. Os MBAs, por exemplo, ainda são formatados em modelos essencialmente 

instrumentalistas, que reduzem excessivamente a complexidade dos fenômenos estudados, 

estimulam pouco a autonomia e não preparam adequadamente os/as profissionais para enfrentar 

os desafios multidisciplinares envolvidos nas questões ligadas de sustentabilidade empresarial. 

E isso tudo a despeito da crescente pressão colocada sobre as Escolas de Negócios pelas 

Acreditadoras Internacionais, tais como a EFMD, AACSB e AMBA, membros do Steering 

Committee do PRME. 



102 
 

Isso nos leva à terceira constatação em que chegamos na primeira parte do presente 

trabalho: a de que a oferta de cursos voltados para uma formação para a sustentabilidade, seja 

qual for o público alvo, ainda é muito baixa no Brasil e no mundo. E quando olhamos 

especificamente para o universo de CEOs, a oferta é ainda menor, o que poderia nos indicar 

uma lacuna a ser preenchida. Se somarmos então o fato de que grande parte da geração atual de 

CEOs brasileiros/as foram formados/as em Engenharia e tiveram que fazer MBAs ou outros 

cursos – no Brasil e no mundo - para se capacitarem em gestão, e que esses cursos não 

ofereceram e nem oferecem uma formação sólida em sustentabilidade, existiria aí um possível 

mercado a ser explorado no que diz respeito à formação de CEOs para a sustentabilidade, 

principalmente pela FGV, que é uma Escola de Negócio reconhecida pelos/as CEOs 

entrevistados/as por sua credibilidade e tradição. A questão que se coloca é que, dada a conexão 

e a relação de reciprocidade e recursividade entre as empresas e as Escolas de Negócio, a oferta 

é baixa por que ainda não há demanda na maioria das empresas brasileiras ou haveria um atraso 

das Escolas em reconhecer tendências e/ou necessidades organizacionais emergentes? 

Dada essa última constatação, fomos a campo para entender melhor, pela voz de CEOs 

reconhecidos/as por sua atuação em sustentabilidade, o papel das Escolas de Negócio na 

formação para a sustentabilidade do C-Level. O que a pesquisa nos mostrou é que, apesar 

dos/das CEOs entenderem que existe a necessidade deles/delas continuarem a se capacitar, seja 

nas questões de sustentabilidade, seja em outras, o formato de cursos normalmente oferecidos 

pelas Escolas de Negócio não atende as suas necessidades por diversos fatores, que vão desde 

questões práticas como disponibilidade de tempo, formato, conteúdo e público alvo, a questões 

subjetivas, como a percepção de que “agora já é tarde para mim”. Outro ponto crucial é a 

imagem que cursos oferecidos pelas Escolas de Negócio transmite aos/às CEOs: são cursos 

com formato de longa duração, que não possibilitam a sua participação devido a sua restrita 

disponibilidade de tempo, e demasiadamente teóricos, o que não os/as interessa, pois estão mais 

focados/as na aplicação, nos best practices, nas discussões estratégicas e conexões com os 

negócios, e nas técnicas para engajamento de stakeholders na agenda da sustentabilidade.  

Mas, mais do que isso, o que emergiu da pesquisa de campo junto a esses/essas CEOs 

foi uma mensagem clara de que as Escolas de Negócio não são reconhecidas por eles/elas como 

tendo sido importantes para sua formação na temática da sustentabilidade e nem como 

contribuindo para a formação de novos/as líderes nesse sentido. Para eles/elas, as Escolas de 

Negócio talvez estejam no limiar de passarem, assim como o que aconteceu com muitas 

empresas, por uma revolução outside-in, que as pressionarão a se repensarem por inteiro e assim 
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conseguirem se manter como fontes legítimas formadoras de executivos e executivas. Portanto, 

ambas as pesquisas teórica e empírica nos mostraram que se queremos avançar em uma 

Educação para a Sustentabilidade nas Escolas de Negócio é necessário romper com o modelo 

atual. 

Ainda assim, os/as CEOs entrevistados/as veem que há espaço para que as Escolas de 

Negócio se aproximem do C-Level e ofereçam algum tipo de formação para a sustentabilidade. 

Nesse sentido, o que apresentamos aqui são insights - e não propostas ou modelos - para que a 

FGV EAESP reflita sobre uma possível formação de CEOs para a sustentabilidade. Trata-se de 

um ponto de partida, que deve ser testado e pesquisado junto ao público alvo.  

 

O posicionamento a ser adotado 

 A FGV EAESP deve se colocar como um espaço onde os/as CEOs se encontrarão para 

discutir temas de ponta, tendências e conteúdos essenciais para os negócios, além de oferecer 

networking com pessoas interessantes. Será nesse espaço que eles/elas encontrarão grandes 

nomes, professores/as, especialistas e pares (outros/as CEOs) que são reconhecidos/as nacional 

e internacionalmente pelo seu conhecimento na área. Nessa formação eles/elas também poderão 

apresentar seus próprios casos e conhecer o de outras empresas. 

 É importante ressaltar que a FGV EAESP foi reconhecida de forma unânime como uma 

Escola de Negócio de excelente reputação e identificada como ofertante de conteúdos de ponta 

pelos/as entrevistados/as. No entanto, seria interessante conduzir um benchmarking. A 

Singularity University, por exemplo, foi citada por vários/as entrevistados/as repetidas vezes 

como uma fonte de formação inovadora para CEOs e suas equipes. Assim, outra recomendação 

é que ela seja objeto de um estudado de benchmarking, ainda mais com o seu recente 

estabelecimento no Brasil. 

 

O nome 

 A escolha do nome para essa formação é essencial. Escolher nomenclaturas que 

remetam a “curso” ou utilizar qualquer outra palavra que se identifique com uma formação de 

longo prazo, teórica e que parte do pressuposto de que os/as participantes não detêm nenhum 

conhecimento sobre o tema a ser discutido, imediatamente afastarão o público alvo. Assim, o 

uso de termos como “fóruns”, “seminários”, “encontros” foram destacados como possíveis 

caminhos. Recomenda-se que seja feita uma pesquisa com o público alvo para avaliar as opções. 
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 E sustentabilidade não deve estar no nome, pois há um entendimento de que o tema deve 

ser tratado como uma nova forma de fazer negócios, portanto, deve ser uma formação em 

negócios que tem sustentabilidade como um direcionador.  

 

Formato e conteúdo 

 Os encontros devem ser curtos, podendo variar de 2 a 3 dias consecutivos e com alguns 

meses de espaçamento entre eles. O formato deve valorizar o networking, permitindo muitos 

momentos de trocas e o conhecimento dos/as participantes, ou seja, abrir espaço para diálogo e 

não priorizar o modelo professor-aluno. E na medida em que o grupo for se consolidando, 

arriscar algumas boas experiências de campo, a serem pensadas e estruturadas considerando os 

fatores limitantes tais como tempo. 

 Quanto ao conteúdo, deve-se então priorizar a apresentação e a troca de best practices 

e de casos, tendo assim uma abordagem mais aplicada do que teórica. A teoria deve vir de forma 

pontual e sempre voltada ao que é novo, teorias emergentes, e não voltar ao passado. Além 

disso, o foco deve ser na sustentabilidade como estratégia de negócio, como forma de perpetuar 

a empresa, como um propósito. Assim, os conteúdos trazidos devem mirar na junção, ou na 

ruptura, da sustentabilidade com valluation, com capital asset pricing model, com return over 

investment, ou seja, com o processo de tomada de decisão. 

 Outro conteúdo apontado por alguns/algumas como necessário é o desenvolvimento de 

habilidades para o engajamento de diferentes stakeholders na agenda da sustentabilidade. Como 

porta vozes das empresas, muitos/as CEOs ainda sentem dificuldade de comunicar o business 

case da sustentabilidade e engajar públicos estratégicos em ações nesse sentido. 

 

Os participantes 

 Tanto quem participa como quem conduz os encontros deve ser escolhido com muito 

cuidado. Os encontros devem ser exclusivos para CEOs e ter “big guys”, tanto participantes 

como palestrantes e professores são atrativos importantes e até decisores. Contar apenas com 

os atuais professores/as da FGV não é suficiente.  

 Além disso, há uma questão a ser melhor examinada no que diz respeito a um recorte 

no público alvo já que os/as entrevistados/as afirmam que CEOs de empresas de portes e setores 

diferentes possuem desafios diferentes. Parte dos/as entrevistados/as vê na diversidade um 

ponto positivo, pois aprender com experiências diferentes das que você vive no seu dia a dia 

pode trazer insights. Outros/as entendem que não. Então esse recorte precisa ser melhor 
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estudado. Talvez haja um campo a ser explorado pela FGV EAESP no que diz respeito a CEOs 

de pequenas e médias empresas, ou start ups, cuja disponibilidade de agenda e abertura para 

processos como esses foram apontados por alguns/as entrevistados/as como mais aderentes a 

uma formação como essa. 

 

Por fim, este trabalho conclui que, independentemente do público alvo das Escolas de 

Negócio, o fato é que elas serão cada vez mais pressionadas para se reinventarem, no conteúdo 

e na forma de ensino-aprendizagem. A conexão com a prática, o ensino de soft skills, a 

experiência de campo, a ampliação da percepção da realidade e a formação de profissionais, ou 

melhor, serem humanos, em sua integralidade são demandas das empresas e de uma sociedade 

que passa por uma crise de valores e questionamentos do paradigma vigente. Assim, as Escolas 

de Negócio têm um papel a cumprir e um movimento importante a fazer. Afinal, ilustramos ao 

longo do presente trabalho que as empresas são um reflexo das Escolas de Negócio e vice-

versa, como um espelho. Nesse sentido, o que acontece em uma, deverá acontecer na outra se 

o espelho estiver posicionado corretamente. Avançar em uma formação para a sustentabilidade 

significa potencializar um novo paradigma, um novo modelo de sociedade calcada nos valores 

propostos pela sustentabilidade. 
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