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RESUMO 

 

 

 

Não é de hoje que a educação para a sustentabilidade é temática presente em acordos 

multilaterais, políticas públicas e em instituições de ensino, inclusive nas escolas de negócios. 

A educação gerencial pode desempenhar um papel fundamental em como os executivos lidam 

com as incertezas e viabilizam a sustentabilidade do negócio de modo sistêmico e resiliente, 

buscando a sustentação dos sistemas e da sociedade e consideradas as dimensões éticas, 

econômicas, sociais e ambientais. Com base nesse contexto, o presente estudo teve como 

objetivo principal identificar qual é a percepção de alunos de programas de MBA em como 

aspectos da sustentabilidade estão integrados a esses programas e nas escolas de negócio. Por 

meio de pesquisa qualitativa, exploratória, foram aplicados dois instrumentos de coleta de 

dados: entrevista de profundidade semiestruturada e entrevista estruturada. A partir da coleta e 

da análise dos dados, foi possível explorar as percepções de 26 alunos de MBA, de 15 diferentes 

nacionalidades e que cursaram programas de MBA em escolas de 13 diferentes países no 

decorrer de 2019. Tendo, em comum, o fato de realizarem parte da carga horária das disciplinas 

eletivas de seus cursos em instituições espanholas – IE Business School e ESADE. Após 

triangulação entre os instrumentos de coleta de dados, à luz do referencial teórico, os achados 

foram categorizados nos seguintes temas: currículo; institucional; prática e parceria. Quanto ao 

currículo, foi possível identificar que, na percepção desses alunos de MBA, há práticas 

relacionadas à sustentabilidade nos cursos de MBA - por meio de disciplinas específicas 

(obrigatórias e eletivas), por meio de estudos de casos ou projetos específicos que considerem 

conceitos relacionados à sustentabilidade. No entanto, de modo geral, a percepção dos alunos 

é de que estas são ações pontuais ou não integradas às demais disciplinas, sugerindo uma 

dissociação dos aspectos da sustentabilidade em relação à gestão do negócio em si. Outro 

achado sugere que os alunos têm a percepção de aprendizagem de conceitos relacionados à 

sustentabilidade, embora indiquem não ter segurança em aplicar estes conceitos em sua prática 

após a realização do MBA – o que difere de como se sentem em relação às disciplinas 

específicas de gestão de negócios. Quantos aos aspectos institucionais, os alunos percebem a 

sustentabilidade como conceito presente na missão, valores, princípios, campanhas ou 

iniciativas sustentáveis pontuais da escola de negócio, no entanto, não percebem os aspectos da 

sustentabilidade integrados na prática do dia a dia da instituição. Essa percepção vai ao encontro 

dos relatos dos alunos no que se refere à sustentabilidade aplicada na prática de gestão e junto 

a parceiros. Os achados indicam que há um distanciamento entre discurso e prática no decorrer 

dos cursos e não há, de modo geral, a percepção de iniciativas relacionadas à sustentabilidade 

junto a parceiros, comunidade ou por meio de aplicação prática que envolva os aspectos da 

sustentabilidade em situações reais de negócios. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: educação; sustentabilidade; educação para o desenvolvimento 

sustentável; Agenda 2030; formação de gestores; escolas de negócios; Master of Business 

Administration (MBA); Principles for Responsible Management Education (PRME). 

  



ABSTRACT 

 

 

 

Education for sustainability is a theme present in multilateral agreements, public policies and 

in educational institutions, including in business schools. In this sense, management education 

can play a fundamental role in how executives deal with uncertainties and enable the 

sustainability of business in a systemic and resilient way, considering the ethical, economic, 

social and environmental dimensions. Based on this context, the present study was aimed to 

identify what is the perception of students of MBA programs towards the way aspects of 

sustainability are integrated with these programs and in business schools. Through qualitative, 

exploratory research, two data collecting tools were applied: semi-structured in-depth interview 

and structured interview. From the data gathering and analysis, it was possible to explore the 

perceptions of 26 MBA students from 15 different nationalities, who attended MBA programs 

in schools in 13 different countries during 2019. Having in common the fact that all these 

students took part of the electives’ semester of their courses in the following Spanish institutions 

- IE Business School and ESADE. After triangulation among the data collection tools, 

considering the theoretical framework, the findings were categorized into the following themes: 

curriculum; institutional; practice and partnership. As for the curriculum, it was possible to 

identify that, in the perception of the MBA students, there are practices related to sustainability 

in MBA courses - whether through specific subjects (mandatory and elective), through case 

studies or specific projects that consider concepts related to sustainability. However, in general, 

the students' perception is that these are specific actions and/or not integrated with the other 

disciplines, suggesting a dissociation of the aspects of sustainability in relation to the 

management of the business itself. Another finding suggests that students have a perception of 

learning concepts related to sustainability, although they indicate that they are not confident in 

applying these concepts in their practice after completing the MBA - which differs from how 

they feel about specific management disciplines. Regarding institutional aspects, students 

perceive sustainability as a concept present in the mission, values, principles, campaigns or 

even specific sustainable initiatives of the business school. However, they do not perceive the 

aspects of sustainability integrated in the institution's day-to-day practice. This perception is 

aligned with the students' reports regarding the sustainability applied in management practices 

and with partners. The findings indicate that there is a gap between speech and practice during 

the courses and there is not the perception of existence of initiatives related to sustainability 

with partners, the community or through practical application that involves sustainability in real 

business situations. 
 
 
 

KEYWORDS: education; sustainability; education for sustainable development; 2030 Agenda 

for Sustainable Development; managers education; business schools; Master of Business 

Administration (MBA); Principles for Responsible Management Education (PRME). 
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INTRODUÇÃO 

A educação formal tem um papel fundamental nas dimensões sociais e econômicas da 

sociedade. Está intrinsecamente relacionada ao desenvolvimento de uma sociedade e como, por 

sua vez, a sociedade se relaciona aos desafios e oportunidades que enfrenta. Gestores atuam em 

empresas, órgãos públicos, organizações da sociedade e civil, consultorias e, muitas vezes, dão 

sequência a seus estudos para aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional, a exemplo da 

realização de cursos de Master Business in Administration (MBA). 

São estes executivos que lidam, em um mundo complexo e de mudanças constantes, 

com orçamentos públicos e privados, e suas decisões impactam tanto no meio ambiente, quanto 

na qualidade de vida de diversas partes envolvidas direta e indiretamente às suas atividades e 

às atividades das organizações que administram.  

No entanto, “integrar a dimensão socioambiental se apresenta como uma ameaça ao 

paradigma tradicional dos negócios e da teoria administrativa” (DEMAJOROVIC; DA SILVA, 

2012, p. 6). Nesse contexto, a educação para a sustentabilidade pode ter um papel significativo 

para promover que os gestores que realizem um MBA tenham as habilidades e os 

conhecimentos necessários para lidar com estas mudanças (CARREIRA, 2018; LÓPES-

PEREZ; MELERO; JAVIER-SESÉ 2017; WEYBRECHT, 2017). 

Estes pesquisadores convergem para uma educação de gestores que promova 

sustentação dos sistemas e da sociedade, de modo que as organizações e as pessoas sejam 

capazes de lidar com ambientes imprevisíveis, impactados por adventos tecnológicos, éticos, 

geopolíticos, socioambientais cada vez mais dinâmicos e imediatos – contexto que exige 

pensamento crítico, sistêmico, tomada de decisão e adaptabilidade. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou que o período de 2021 a 2030 

compreenderá a década de restauração de ecossistemas: “auxiliar a recuperação de ecossistemas 

degradados, danificados e destruídos, recuperar a funcionalidade ecológica e fornecer os bens 

e serviços que as pessoas valorizam” (ONU, 2019). Anteriormente, o período de 2005 e 2014 

foi a década da ONU da educação para o desenvolvimento sustentável, que teve, como uma de 

suas premissas, os princípios de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS). 

Nesse interim, em 2015, foi definida a Agenda 2030, composta de Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e respetivas metas. A educação tem um papel 

fundamental para que os objetivos almejados sejam concretizados dentro do cronograma e 

metas que os países se propuseram. Todos os ODS são correlacionados entre si e 

interdependentes, no entanto, o ODS 4 é diretamente voltado a “assegurar a educação inclusiva 
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e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todas e todos” (ONU, 2015). Tem, em suas metas, a 4.7 que destaca a necessidade de “garantir 

que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o 

desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o 

desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de 

gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da 

diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável” (ONU, 

2015). 

Em complemento às duas décadas destacadas anteriormente – uma futura, direcionada 

à restauração dos ecossistemas, e uma passada, dedicada à educação para o desenvolvimento 

sustentável –, é oportuno observar como se dá o aperfeiçoamento e desenvolvimento 

profissional de executivos considerando, em paralelo, as intercorrências relacionadas a 

tragédias naturais, mão-de-obra escrava, acidentes ambientais de ampla magnitude etc. 

Trata-se, então, não do número de habitantes, mas dos hábitos de consumo, das 

distribuições sociais, da resiliência dos ecossistemas. Para Joignot (2009), a população em si 

não representa um problema, mas, sim, as pressões exercidas sobre os recursos naturais e o 

meio ambiente por meio de suas políticas, hábitos de produção e consumo e relações 

econômicas. 

Neste contexto, algumas questões saltam aos olhos, tais como: observar qual vem sendo 

a base de formação de gestores no que se refere aos aspectos da sustentabilidade e ao uso dos 

recursos naturais e ecossistemas; como as escolas de negócio vêm promovendo aos alunos uma 

formação integrada a um mundo em constante transformação, de modo que possam refletir na 

prática, em suas organizações – sejam iniciativas privadas, públicas, negócios sociais, 

organizações da sociedade civil, etc. – estes conceitos. 

Para além do ODS 4, todos os demais objetivos e metas da Agenda 2030 estão 

fortemente relacionados à prática de gestão de iniciativas públicas e privadas: se pode supor, 

então, que se faz necessário um corpo de executivos, gestores, técnicos, analistas e todo o 

universo de profissionais, aptos e formados com visão integrada para o desenvolvimento 

sustentável de modo sistêmico e orgânico ao core business da instituição em que estão em 

exercício. 

Há diretrizes que as escolas de administração podem aderir voluntariamente, como os 

Princípios para Educação Executiva Responsável (PRME, na sigla em inglês), plataforma da 

ONU que a escola, ao integrar valores universais no currículo e pesquisa, “pode contribuir para 

um mercado global mais estável e inclusivo, ajudando a construir sociedades prósperas e bem-
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sucedidas” (PRME, 2013). Dentre os seis princípios do PRME dois deles são fundamentais para 

as reflexões acima relacionadas: 

• O primeiro princípio indica que a plataforma tem como propósito “desenvolver a 

capacidade dos alunos para serem futuros geradores de valor sustentável para as 

empresas e a sociedade em geral e trabalhar para uma economia global inclusiva e 

sustentável” (PRME, 2013); 

• O segundo princípio, relativo a valores, que a plataforma busca promover a 

incorporação nas “atividades acadêmicas e currículos os valores da responsabilidade 

social global como retratado em iniciativas internacionais, como o Pacto Global das 

Nações Unidas” (PRME, 2013). 

No entanto, o que se observa, em pesquisa não exaustiva (CARREIRA, 2018), é que as 

escolas de negócio, no âmbito dos cursos de MBA, ofertam disciplinas eletivas relativas à 

sustentabilidade, responsabilidade social corporativa, ética, gestão de riscos. Bem como há um 

aumento de ações de formação relacionadas especificamente ao tema da sustentabilidade 

(DEMAJOROVIC; DA SILVA, 2012). Mas de que modo, os aspectos da sustentabilidade e o 

desenvolvimento sustentável, enquanto um processo contínuo de base, se faz transversal à 

prática dos cursos de MBA? 

Neste sentido, Sterling (2004) destaca que a prática educacional em relação aos aspectos 

da sustentabilidade precisa deixar de ser fragmentada, reducionista, de modo a promover uma 

formação integrada e holística, considerados, de modo sistêmico, o mundo pós-moderno e os 

aspectos da sustentabilidade. 

Demajorovic e da Silva (2012) vão ao encontro desse entendimento e reforçam que, 

embora haja a inserção de disciplinas específicas da sustentabilidade em cursos de gestão, os 

programas curriculares não estão endereçados a promover uma efetiva educação para a 

sustentabilidade. Carreira (2018) reforça que a formação para o desenvolvimento sustentável, 

idealmente, não deve ser considerada uma especialização ou um pilar estanque, ofertado de 

modo eletivo ou complementar conforme aspectos técnicos da sustentabilidade, mas, sim, 

entende que deveria ser considerado como princípio das ações de formação de executivos, 

perpassando o currículo de modo transversal: uma formação para valores que dialogue com a 

complexidade do que o aluno se depara e vai se deparar em sua prática. 

Para além da formação para valores, é relevante destacar que, ao ir ao encontro dos 

PRME e dos aspectos do desenvolvimento sustentável, cursos de MBA poderão responder a 

demandas da própria sociedade, agregando valor a produtos e serviços, atendendo à demanda 

de várias partes envolvidas – sociedade, sujeitos e organizações – que estão cada vez mais 
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atentos a aspectos socioambientais, bem como considerar estes aspectos para a própria 

sustentabilidade do negócio a longo prazo. 

É neste contexto que o presente estudo se justifica, tendo como objetivo principal: 

Identificar como aspectos da sustentabilidade são considerados em cursos de MBA 

conforme a percepção dos estudantes. 

Para tanto, buscou: 

• Identificar qual o estado da arte da teoria em relação à formação de gestores em âmbito 

de MBA para a sustentabilidade no contexto nacional e mundial; 

• Explorar, por meio de entrevistas e formulário objetivo, qual a percepção dos alunos 

quanto a integração dos aspectos da sustentabilidade em cursos de MBA. 

Assim, de modo complementar e em continuidade a outros estudos já realizados, a 

presente pesquisa, de natureza qualitativa e exploratória, buscou responder a estas reflexões a 

partir do método de entrevistas – formulário objetivo e pesquisas de profundidade junto a 

estudantes de MBA internacional –, tendo a frequência de temas como base para análise dos 

dados e triangulação de procedimentos metodológicos – combinando entrevista semiestruturada 

e formulário objetivo. 

Importante destacar que esta pesquisa se limita ao contexto dos grupos de alunos 

entrevistados e respondentes ao formulário, e não considera a percepção de gestores, 

professores nem de outros atores, bem como não faz análise curricular nem dos programas dos 

cursos em que os alunos estão matriculados – sejam os cursos da escola origem, sejam os cursos 

da escola de intercâmbio –, pontos também relevantes para compreender as questões postas ao 

presente projeto que se restringirá ao desenho da pesquisa conforme aqui indicado. 

O presente estudo está organizado em três capítulos. O primeiro capítulo apresenta a 

revisão de literatura a respeito das temáticas subjacentes à educação, formação de gestores e 

sustentabilidade, de modo a ter insumos e lente de análise dos dados coletados, visando 

compreender conceitos e estudos relacionados a: (i) Desenvolvimento sustentável e 

sustentabilidade, de modo a contextualizar historicamente estes conceitos à luz de diferentes 

teorias; (ii) Gestão e sustentabilidade, de modo a relacionar os conceitos do primeiro item à 

prática de gestão das organizações; (iii) Educação executiva e sustentabilidade, com a proposta 

de, com base nos conceitos macro e os relativos à prática das organizações, identificar como 

acadêmicos e técnicos compreendem a relação da educação executiva e, de modo focal, como 

observam o fenômeno da educação específica em MBA, com aspectos da sustentabilidade. 
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O segundo capítulo é referente à metodologia da pesquisa: (i) apresenta o desenho e o 

método da pesquisa; (ii) apresenta a estrutura dos dois instrumentos metodológicos utilizados 

e como os dados foram coletados. 

O terceiro capítulo, é referente à análise dos dados em si: (i) apresenta a análise dos 

dados com base nas entrevistas semiestruturadas e formulário objetivo; (ii) promove diálogo 

entre os achados com a teoria apresentada no capítulo 1 e considerados os métodos apresentados 

no desenho da pesquisa; (iii) permite triangulação entre os dados coletados pelos diferentes 

instrumentos; (iv) reforça as limitações do estudo. 

O quarto capítulo conclui o estudo e apresenta as considerações finais que emergiram 

da análise dos dados coletados e em diálogo com a teoria, buscando promover reflexões sobre 

a formação de gestores em cursos de MBA em relação aos aspectos da sustentabilidade na 

percepção dos alunos. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

Neste primeiro capítulo apresentamos a revisão de literatura acadêmica e tecnológica 

relacionada aos conceitos que fundamentam a presente pesquisa, buscando compreender e 

conceituar os termos relacionados à sustentabilidade em relação à gestão de negócios e 

formação de gestores, bem como observar como o fenômeno objeto da presente pesquisa, por 

meio de questões correlatas, vem sendo explorado por técnicos e acadêmicos e quais os 

principais achados. Para tanto, este capítulo é compreendido de três partes: 

(i) Desenvolvimento sustentável e sustentabilidade – buscamos contextualizar 

historicamente estes conceitos à luz de diferentes teorias para, então, sedimentar 

o conceito a ser considerado para o estudo; 

(ii) Gestão e sustentabilidade – buscamos relacionar os conceitos às práticas de 

gestão conforme literatura acadêmica, tecnológica e de práxis da gestão de 

negócios e das organizações; 

(iii) Educação e sustentabilidade – buscamos conhecer o contexto da sustentabilidade 

em relação à formação de gestores no âmbito de cursos de MBA; mapear 

conceitos macro e os relativos à prática das organizações; e identificar como 

acadêmicos e técnicos compreendem a relação da educação executiva e, de 

modo focal, como observam o fenômeno da educação específica em MBA, com 

aspectos da sustentabilidade. 

Foi observado um possível gap na literatura no que se refere à sustentabilidade integrada 

a cursos de MBA do ponto de vista da percepção dos próprios alunos. Este foi o fenômeno a 

ser observado à luz desta revisão de literatura que considerou, portanto, diferentes bases de 

dados nacionais e internacionais de modo a fundamentar conceitualmente a pesquisa e 

promover o diálogo entre este arcabouço teórico e os dados coletados para emergir reflexões e 

achados em resposta ao problema do presente estudo. 

 

1.1 Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade: o trajeto e o objetivo 

 

Podemos produzir não para acumular riqueza, mas 

para ter o suficiente e decente para todos, em harmonia 

com os ciclos da natureza e com o sentido de 

solidariedade para com as gerações presentes e 

futuras. 

Leonardo Boff 
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Desde Brundtland, em 1987, o desenvolvimento sustentável vem sendo compreendido 

como um processo com o objetivo de atender as necessidades atuais de modo que as gerações 

futuras também possam fazê-lo, considerando que haja uma equidade intergeracional (WCED, 

1987). 

Neste sentido, algumas ações e iniciativas internacionais vêm sendo tomadas de modo 

a mobilizar as sociedades para o desenvolvimento sustentável e promover sua aplicabilidade 

em diferentes contextos e de modo sistêmico. Em 1992, 178 países definiram a Agenda 21 

como um plano em relação aos impactos humanos nos níveis dos ambientes local, nacional e 

global, com ações voltadas à mudança do clima, desertificação e biodiversidade. Em 2002, os 

governos acordaram um plano de implementação reafirmando o comprometimento em relação 

à Agenda 21. Em 2012, a Rio+20 teve como foco o desenvolvimento sustentável e erradicação 

da pobreza (UNEP, 2011) e, então, em 2015, a elaboração da Agenda 2030, dos ODS e suas 

metas. 

Conforme Veiga (2015) destaca, o desenvolvimento sustentável tem a ver, 

substancialmente, com a possibilidade de as pessoas viverem o tipo de vida que escolherem, e 

com a provisão dos instrumentos e das oportunidades para fazerem suas escolhas: abrange 

desde a proteção dos direitos humanos até o aprofundamento da democracia e passando pelo 

acesso à educação de qualidade. Para Jackson (2013), uma sociedade próspera só pode ser 

concebida como aquela na qual as pessoas em todo lugar tenham a capacidade de florescer de 

certas formas básicas. 

Complementarmente, ao falar em expansão de liberdade individuais, Sen (2010) reforça 

que é necessário levar em conta os encadeamentos empíricos que unem os tipos distintos de 

liberdade uns aos outros e ao ambiente, fortalecendo sua importância conjunta. Para Jackson 

(2013), o desenvolvimento e o progresso dependem da exploração de recursos naturais cedidos 

de modo generoso pela natureza: são estas riquezas naturais, a estabilidade do clima, a 

resiliência dos ecossistemas que podem promover o desenvolvimento sustentável da 

humanidade. E, conforme destacado em Steffen et al. (2015), temos falhado consideravelmente 

no que se refere aos limites planetários, tendo, à época do estudo, a humanidade ultrapassado 

quatro dos nove destes limites, dois deles – mudanças climáticas e integridade da biosfera – 

considerados como fronteiras de base, fundamentais para a resiliência do planeta e, então, 

sobrevivência da humanidade. 

Assim, o direito ao desenvolvimento deve ser exercido considerando que o meio 

ambiente é base e condição, que “é da qualidade desse finíssimo invólucro chamado de biosfera 

que depende o prazo de validade da espécie humana” (VEIGA, 2015, p. 21). Percebe-se, 
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portanto, que, por mais relevante que sejam o crescimento econômico e o acúmulo de riquezas 

pelas nações, elas não podem se sobrepor ao bem-estar das pessoas (STIGLITZ; SEN; 

FITOUSSI, 2009). Há de se buscar a prosperidade em que seja possível fazer com que os seres 

humanos evoluam, que se atinja maior coesão social, que se encontre níveis mais altos de bem-

estar e ainda se reduza o impacto sobre o ambiente (JACKSON, 2013). 

Abramovay (2012) vai ao encontro desse entendimento e destaca que a ideia de 

crescimento incessante da produção e do consumo conflita com os limites que os ecossistemas 

impõem à expansão do aparato produtivo e reforça que “o vínculo entre a expansão da produção 

de bens e serviços e a obtenção real de bem-estar para as pessoas, as comunidades e seus 

territórios (...) é cada vez menos óbvio” (ABRAMOVAY, 2012, p. 16). 

O produto interno bruto (PIB) pode não indicar uma avaliação apropriada da situação 

na qual a maior parte das pessoas se encontra, já que é uma medida de produção econômica e 

não de bem-estar social per se. Assim, mesmo que haja um crescimento médio do PIB per 

capita, muitas pessoas podem se encontrar em situação pior, há, portanto, uma distinção entre 

PIB e a sustentabilidade do sistema no que se refere ao bem-estar – sustentabilidade essa que 

envolve aspectos econômicos e, também, características não econômicas da vida das pessoas: 

o que elas fazem e o que elas podem fazer, a apreciação delas sobre sua própria vida, seu meio 

ambiente natural (STIGLITZ; SEN; FITOUSSI, 2009). 

Depreende-se, portanto, que o desenvolvimento sustentável deveria ser – para além de 

um desenvolvimento relacionado ao aspecto econômico – um processo que vise conciliar, de 

modo sistêmico e orgânico, crescimento econômico global, respeitados os limites planetários, 

a preservação dos recursos naturais e uso sustentável destes recursos, com justa distribuição das 

oportunidades sociais. 

Destacando que só existe o caráter econômico em havendo a sociedade que, por sua vez, 

só sobrevive em função dos recursos naturais e das condições planetárias. Assim, faz-se 

necessário considerar que a economia é um subsistema da sociedade que tem de estar a serviço 

das pessoas (BRANCO, 2012). 

Portanto, com base neste referencial teórico, a educação pode promover conhecimento 

abrangente e transversal, que relacione as atividades humanas com os aspectos econômicos e 

os aspectos ambientais, de modo a aprimorar as práticas de produção e consumo e a proteger 

os recursos naturais (WCED, 1987) ou, até mesmo, de reavaliar o sistema de produção e 

consumo. 

Para que a sustentabilidade seja uma prática intrínseca ao funcionamento da sociedade 

em interdependência e de modo sistêmico junto aos demais seres e aos sistemas planetários, 
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todos os cidadãos – considerados os diferentes papéis de cada sujeito – precisam ter condição 

de endereçar as questões relacionadas à sustentabilidade em sua prática. Para tanto, 

compreender como aspectos técnicos e práticos da sustentabilidade estão integrados às 

instituições de ensino e como se dá a formação de gestores para a aplicação destes aspectos são 

os enfoques do próximo item.  

 

1.2 Gestão e Sustentabilidade 

 

Não é raro hoje em dia as empresas terem programas ou departamentos relacionados à 

sustentabilidade. Desde cortes em emissões de carbono, redução de descarte de resíduos 

sólidos, eficiência operacional, questões de equidade de gênero e diversidade. Por outro lado, 

em outros casos, as empresas depositam seus recursos aplicando e melhorando de modo 

incremental capacidades existentes (CLINTON; WHISNANT, 2014). É possível justificar esta 

visão considerados alguns dos conceitos que permeiam a gestão empresarial e qual o papel 

social das organizações. 

Ao avaliarmos a sustentabilidade sob a dimensão econômica, não é de hoje que as 

organizações observam que considerar as diferentes partes envolvidas em seus negócios e 

aspectos socioambientais gera valor à empresa. Nesse sentido, embora muitas empresas partam 

de premissas da teoria dos acionistas, em que o retorno econômico é a base para a gestão do 

negócio, por outro lado, os aspectos da teoria dos stakeholders (FREEMAN, 1984), em que 

todas as partes envolvidas no negócio devam ser consideradas, têm sido considerados em 

iniciativas de gestão, mesmo que de modo fragmentado ou incremental. Nestes casos, muitas 

vezes as iniciativas consideram, também, para além das dimensões estritamente econômicas, 

os quatro componentes da Responsabilidade Social Corporativa (RSC): responsabilidades 

econômicas, legais, éticas e filantrópicas (CAROLL, 1991). 

Godoy, Brunstein e Fischer (2013), reforçam que 

toda sociedade cria e propaga ideias mestras que acabam guiando a forma 

como pensamos e atuamos no mundo, a ideia de que a empresa vive para seus 

resultados econômicos é uma delas. Mas a propagação desse pressuposto vem 

sendo histórica e paulatinamente atravessada por outra ideia mestra, a da 

gestão socioambientalmente responsável. (GODOY; BRUNSTEIN; 

FISCHER, 2013, p. 14). 

Há autores que vão além e compreendem que a pirâmide de Caroll (1991) deve ter sua 

hierarquia invertida, partindo da premissa de que a responsabilidade filantrópica é fundamental 
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e base da pirâmide, e, então, precisam ser consideradas as responsabilidades ética, legais e, por 

fim, as econômicas (FEU et al., 2016). 

Para estes autores, a sustentabilidade tem que estar na estratégia de todos os 

stakeholders, enquanto processo e premissa. Estrategicamente, focar nas questões ambientais, 

sociais e de governança passam a ser relevantes materialidades para criar valor ao acionista: 

empresas podem, ao mesmo tempo, potencializar ambas as performances, de modo sistêmico e 

interligado (ECCLES et al., 2013). 

Neste sentido, Branco (2012) sugere que as empresas poderiam substituir a pergunta 

“Com base em nosso plano de negócios, qual deve ser nossa estratégia de sustentabilidade?” 

(BRANCO, 2012, s/p) pela “Tendo em vista o imperativo global da sustentabilidade, qual deve 

ser nosso plano de negócios?” (BRANCO, 2012, s/p). 

Mudar o modelo mental e evoluir para modelos de negócios que visem um mundo mais 

sustentável, que sobreviva ao passar dos anos, que operem considerados os limites planetários 

e que sejam sensíveis ao papel que têm como propulsores econômicos, ambientais e sociais. 

São necessários não apenas melhores processos e produtos, mas, fundamentalmente, diferentes 

modelos de negócio, que são a estrutura base de como as empresas criam, entregam e capturam 

valor (CLINTON; WHISNANT, 2014). 

Indo ao encontro desta premissa, Veiga (2015) indica que há estudos que sugerem que 

empresas que abraçam a integração da sustentabilidade aos negócios geram valor social, 

ambiental e financeiro e sinalizam ao mercado que o desenvolvimento sustentável é a chave 

para a corporação do futuro, tendo em vista que a continuidade do progresso humano só será 

possível se surgirem novas formas de multilateralismo – efetiva governança dos maiores riscos 

e incertezas ambientais decorrentes das atividades humanas contemporâneas. 

Neste contexto, muitas empresas afirmam que a sustentabilidade está incorporada no 

seu DNA ou está no centro de seus negócios (CLINTON; WHISNANT, 2014). Ao se deparar 

com a dimensão socioambiental, questões globais, como a escassez de recursos, as mudanças 

climáticas e a desigualdade social, o setor privado pode integrar aspectos ambientais e sociais 

em suas decisões comerciais, tanto considerada a sustentabilidade do negócio em si, quanto de 

modo a promover a perenidade da própria sociedade. 

Para Carteron, Haynes & Murray (2014), a exploração excessiva dos recursos naturais, 

junto com toda a poluição e emissões que produzem, estão criando e desestabilizando o clima: 

os eventos climáticos extremos têm se tornando cada vez mais prevalentes e estão relacionados 

à degradação ambiental, ao uso excessivo de recursos e, então, às mudanças climáticas. 
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Assim, alguns autores reforçam que incorporar a sustentabilidade nos negócios não só 

ajuda a promover um futuro que seja mais sustentável, mas, também, beneficia as empresas, 

permitindo-lhes se preparar para riscos futuros, atuar em oportunidades e criar mais valor para 

o negócio e suas partes interessadas (MOSHER; SMITH, 2015). 

Para promover um modelo de negócio que vise o desenvolvimento sustentável e, então, 

a perenidade do negócio em si, é necessário que haja liderança para o comprometimento, 

habilidade de engajar múltiplos stakeholders da cadeia de valor e definir mecanismos de 

execução (ECCLES; PERKINS; SERAFEIM, 2012). Assim, as instituições precisam cada vez 

mais despender esforços contínuos e conscientes para construir valor de longo prazo, 

contribuindo para uma sociedade sustentável, considerado o gerúndio permanente do 

desenvolvimento sustentável. 

Neste cenário, de um modelo de negócios não mais voltado única e prioritariamente aos 

aspectos econômicos, duas mudanças são necessárias (ABRAMOVAY, 2012): a primeira trata 

da relação entre sociedade e natureza: é reconhecendo os limites dos ecossistemas que se 

encontram as maiores possibilidades para o processo de desenvolvimento; a segunda, é 

inovação compreendida em como melhorar como se obtêm e se transformam os recursos 

naturais em produtos e serviços úteis para sociedade, são os sistemas de inovação orientados 

para a sustentabilidade, compreendendo, portanto, que os recursos são finitos. 

Assim, a prática empresarial e de gestão de organismos públicos e privados precisam se 

apoiar, também, na relação com a dimensão ética: supõe que as questões referentes ao bem, à 

justiça e à virtude ocupem lugar central nas decisões sobre o uso dos recursos naturais e nas 

organizações sociais e de trabalho. Para além da responsabilidade social corporativa, não se 

trata e nem se limita a “minorar eventuais impactos negativos da existência da empresa, mas, 

ao contrário, coloca a atividade econômica como parte de um processo regenerativo do tecido 

social e ecossistêmico” (ABRAMOVAY, 2012, p. 21). 

Portanto, para promover modelos de negócios que tenham a sustentabilidade como 

premissa, faz-se necessário refletir sobre como vem sendo realizada a formação de executivos, 

gestores, profissionais de toda ordem de modo que possam atuar num mundo complexo, em 

constante transformação e repleto de desafios econômicos, sociais, ambientais e éticos. Este é 

o foco do próximo item. 

 

1.3 Educação executiva e sustentabilidade 

 

A maioria das pessoas baseia sua compreensão dos 

processos e do desenvolvimento ambiental em crenças 
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tradicionais ou em informações fornecidas por uma 

educação convencional. Muitos, portanto, 

permanecem ignorantes sobre as maneiras pelas quais 

poderiam melhorar as práticas tradicionais de 

produção e proteger melhor a base de recursos 

naturais. A educação deve, portanto, fornecer um 

conhecimento abrangente, perpassando as ciências 

sociais e naturais e as ciências humanas, 

proporcionando, assim, insights sobre a interação 

entre os recursos naturais e humanos, entre 

desenvolvimento e meio ambiente.  

Relatório Brundtland 

 

Não é de hoje que os aspectos da sustentabilidade permeiam a formação de gestores nas 

escolas de negócios, tais como: responsabilidade social corporativa, ética, governança, gestão 

de pessoas, gestão de cadeia de suprimentos, gestão ambiental e socioambiental, gestão de 

riscos e compliance. Muitos destes aspectos são aplicados como disciplinas obrigatórias ou 

eletivas, por exemplo, bem como por meio de estudos de caso ou conceitos transversais a 

diferentes cadeiras – perpassando as dimensões econômicas, éticas e socioambientais 

relacionadas à gestão de negócios. 

Para Weybrecht (2017), muitas escolas de negócio abordam a sustentabilidade como um 

tópico amplo, sem um olhar aprofundado, não explorando, de modo geral, a complexidade e 

relevância dos aspectos da sustentabilidade para os negócios. Além disso, termos regularmente 

utilizados pela educação para gestores, “como ética, responsabilidade social corporativa, gestão 

responsável e sustentabilidade, estão sendo utilizados para diferenciar essas questões do core 

business, como de costume, em vez de reconhecê-las como o que une os negócios e os leva 

adiante” (WEYBRECHT, 2017, p. 85, tradução nossa). 

Demajorovic e da Silva (2012) destacam que, em pesquisa realizada em 2010, 

consideradas mais de 600 escolas de negócio de todo o mundo, 6% das escolas contavam com 

alguma disciplina relacionada à sustentabilidade, dessas disciplinas, pouco mais da metade era 

obrigatória e cerca de 55% eram oferecidas na pós-graduação. 

Especificamente no que se refere a MBA, em 2011 foi realizada pesquisa junto a 124 

cursos de MBA – considerados, inclusive, os 100 top MBA mundiais listados pela Financial 

Times à época – que identificou, ao analisar a estrutura curricular dos cursos, que em 50% dos 

programas há temas relacionados à sustentabilidade (ética, desenvolvimento sustentável, 

responsabilidade social corporativa) como assunto obrigatório em ao menos uma disciplina, e, 

em apenas 6% dos MBA, foi localizada sustentabilidade como incorporada ao currículo básico 

do programa (WRIGHT; BENNETT, 2011). 
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Ao olhar o contexto estadunidense, Hart et al. (2015) analisaram os 100 melhores MBA 

do país e identificaram que 46 escolas têm programas direcionados a responsabilidade social 

corporativa, 41 contam com grupos de estudos sobre o tema e 28 têm ambas as ações. 

Não foi localizado nenhum estudo similar olhando o contexto brasileiro de modo a 

observar a estrutura curricular e a prática das escolas de negócio no que se refere aos cursos de 

MBA, alguns estudos são referentes a cursos de administração de negócios, mas no âmbito da 

graduação. Em um destes estudos, os pesquisadores destacam que as instituições de ensino 

superior, em geral, e as escolas de administração, em particular, desempenham papel 

fundamental no processo de inserção da sustentabilidade nas organizações, influenciam a 

maneira como os administradores entendem as organizações e seus objetivos e podem promover 

a expansão da compreensão dos gestores em relação aos aspectos da sustentabilidade de modo 

a levá-los ao desenvolvimento de estratégias sustentáveis (CELIA PALMA; AVILA 

PEDROZO; BARCELOS ALVES, 2018). 

Já em estudo realizado na Espanha (LOPES-PEREZ; MELERO; JAVIER-SESÉ, 2017), 

cerca de 60% dos gestores entrevistados reconheceram que não tiveram acesso a um 

treinamento adequado – ou suficiente – de sustentabilidade e/ou de responsabilidade social 

corporativa em sua trajetória acadêmica. Já no Brasil, em pesquisa realizada junto a CEO, eles 

destacam que não tiveram formação para a sustentabilidade em sua trajetória acadêmica em 

escolas de negócios (CARREIRA, 2018). 

Por outro lado, Brunstein, Sambiase e Brunnquell (2018), destacam que, embora haja 

críticas quanto às escolas de negócios ofertarem disciplinas estanques sobre aspectos da 

sustentabilidade, em estudo com 500 estudantes de graduação em administração, eles 

verificaram que, ao promover uma disciplina específica que discutisse conceitos relacionados 

a valor compartilhado no contexto da estratégia – um dos pilares dos negócios –, foi possível 

levar os alunos à reflexão de que os gestores têm de ir além dos interesses da empresa, 

direcionando tempo e dinheiro para outras metas além do lucro. Enfatizam, portanto, que “é 

necessário pensar em formas mais amplas de gestão que inspirem as organizações a participar 

favor de uma sociedade menos desequilibrada” (BRUNSTEIN; SAMBIASE; BRUNNQUELL, 

2018, p. 19, tradução nossa). 

Nesse sentido, Demajorovic e da Silva (2012) entendem que, para além das dificuldades 

relacionadas acima no que se refere a cursos de administração – sejam graduação ou pós-

graduação, no que se refere a incorporar a sustentabilidade em seus programas curriculares, 

“seus egressos têm o desafio de se inserir em um mercado que valoriza, tradicionalmente, as 

questões tecnológicas para a solução dos desafios de sustentabilidade em detrimento das 
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questões relacionadas à gestão” (DEMAJOROVIC; DA SILVA, 2012, p. 8). Havendo, na 

opinião desses pesquisadores, a necessidade de uma formação em gestão voltada a 

sustentabilidade, com base em uma reformulação de métodos de ensino e aprendizagem que 

priorizem práticas interdisciplinares. 

É nesse contexto que este estudo visa explorar e compreender qual é a percepção dos 

alunos de MBA quanto à sua formação para a sustentabilidade, já que, ao considerar as 

investigações de Lopes-Perez, Melero e Javier-Sesé (2017) e Carreira (2018), os gestores que 

já passaram por formação específica e hoje atuam em diferentes negócios, sinalizaram que não 

tiveram formação suficiente relacionada aos aspectos da sustentabilidade para que pudessem 

aplicar em sua prática, mesmo havendo disciplinas específicas, eletivas ou outras iniciativas 

relacionadas à temática. 

O Relatório Brundtland (WCED, 1987) reforça que a educação precisa promover 

conhecimento abrangente e transversal, que relacione as atividades humanas com os aspectos 

econômicos e os aspectos ambientais, de modo a aprimorar as práticas de produção e consumo 

e a proteger os recursos naturais. 

No Brasil, a Lei nº 9.795/99, Lei da Educação Ambiental (LEA), destaca em seu 

primeiro artigo que educação ambiental são “os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade” (BRASIL, 1999, s/p). No décimo artigo destaca, 

ainda, que “a educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, 

contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal” (BRASIL, 1999, 

s/p). Considerado o caráter holístico da LEA, pode-se assumi-la como uma educação para a 

sustentabilidade que dialoga em uníssono com a Agenda 2030 e, então, com os ODS. 

Para Sterling (2004), vários são os conceitos que vêm emergindo e sendo colocados em 

prática visando integrar educação e sustentabilidade e sugere que estes conceitos estão em 

constante evolução – iniciando ainda no século XX com Educação Ambiental, perpassando por 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável, Educação para a Sustentabilidade e, então, 

Educação Sustentável. Refletindo, portanto, uma visão cada vez mais sistêmica e de 

interdependência dos aspectos econômicos, éticos, socioambientais. 

Nos PRME (2013), estas três dimensões também estão presentes. Os princípios 

destacam que os ODS são relevantes para escolas de administração, já que as Instituições de 

Ensino Superior (IES) têm a capacidade de influenciar os alunos com práticas empresariais 
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responsáveis e sustentáveis e essa influência promove a formação de líderes empresariais e, 

então, o reflexo da prática desses profissionais na sociedade (Figura 1): 

Figura 1: Os seis princípios do PRME 

Fonte: PRME (2013). 

Ou seja, a sustentabilidade deixa de ser uma opção ao currículo e passa a ser uma 

prioridade relacionada de modo intrínseco a todos os aspectos da formação de profissionais, 

promovendo aos gestores se apropriarem de técnicas e conceitos para aplicarem em sua prática, 

considerados os desafios atuais e as transformações futuras da sociedade. 

Relacionando os eventos climáticos à educação, Casagrande Jr. (2019) destaca a 

relevância de serem promovidas ações de formação que considerem o pensamento crítico e 

transdisciplinar. De modo que haja integração entre as disciplinas e que estejam associadas à 

ética, à preservação ambiental e à proteção social, vinculando formação para a cidadania e 

desenvolvimento sustentável, consideradas as dimensões econômicas, éticas e socioambientais 

de modo sistêmico e orgânico. 
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Demajorovic e da Silva (2012) destacam que desde a década de 1980, em meio a 

acidentes industriais de grandes proporções – como Bophal (1984), Chernobyl (1986) e Exxon-

Valdes (1989) –, tem havido uma maior pressão para que gestores, acadêmicos e técnicos da 

área de administração reflitam acerca do comportamento das organizações e de seus impactos 

na sociedade. 

Para Herrera-Cano (2016), o aumento da população e dos níveis de urbanização, o 

sistema de produção e consumo e todo o reflexo desses hábitos no clima fizeram com que uma 

variedade de organizações se tornassem conscientes da necessidade de promover iniciativas 

que integrem diferentes stakeholders de modo a mitigar estes riscos. E a educação formal tem 

papel relevante nessa jornada: rever os modelos de negócios para que considerem as questões 

ambientais e sociais de modo sistêmico em sua prática. 

Ojidos (2018) exemplifica a falta de modelos de gestão que possam ser aplicados em 

reservas naturais e em unidades de conservação no Brasil. Em função desse gap, elaborou um 

modelo de gestão de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) que visa a conservação 

em ciclo contínuo, que é a “mobilização econômica e ecológica que se autoalimenta a cada peça 

agregada, é a realização prática de um moto-perpétuo teórico hoje considerado impossível” 

(OJIDOS, 2018, p. 7). Modelo este que poderia, por exemplo, estar intrínseco à formação de 

executivos, considerada a visão sistêmica que tem em relação aos recursos naturais. 

Assim, a educação empresarial, na sua missão de educar os futuros gestores, não só tem 

uma responsabilidade com a produção de conhecimento, mas também tem um efeito direto 

sobre como as organizações trabalham, sendo emergente a necessidade de integrar habilidades 

gerenciais com a discussão sobre gestão de risco de desastres e responsabilidade social e 

ambiental efetiva nas escolas de negócio (HERRERA-CANO, 2016). 

O papel da educação empresarial tem, portanto, a capacidade de cultivar futuros 

gestores, juntamente com o potencial do ensino superior para liderar mudanças estruturais 

dentro da sociedade. Para tanto, a integração da temática de sustentabilidade na prática 

educativa pode promover a formação de cidadãos responsáveis por suas ações e com 

consciência do seu papel na sociedade. Ao serem considerados em sala de aula, os aspectos do 

desenvolvimento sustentável assumem relevância para a “formação de administradores, que 

influenciarão direta ou indiretamente a tomada de decisão dentro das organizações que, por sua 

vez, são responsáveis pelo desenvolvimento das nações e por grande parte dos problemas os 

quais a proposta de sustentabilidade combate” (FRANCO et al., 2015, p. 571). 

No entanto, promover a reflexão crítica junto a executivos que estejam dando 

continuidade a seus estudos representa também um desafio, já que muitos estão mais atentos e 
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direcionados às questões relativas à carreira do que visando uma prática voltada à 

responsabilidade social e ambiental. Ou seja, há uma série de desafios postos à educação 

gerencial para que venha a ser orientada para a sustentabilidade (QUADRADO CLOSS; 

ANTONELLO, 2014), sensibilizando e promovendo a formação de gestores para tratar de 

questões como meio ambiente, responsabilidade social corporativa, inclusão social, entre outros 

temas ligados a essa perspectiva. 

Vale destacar que as instituições que impulsionam o comportamento empresarial, como 

as escolas de negócios, têm um papel a desempenhar. A educação para a sustentabilidade pode 

contribuir significativamente para promover a capacidade das gerações futuras de lidar com 

problemas do mundo real, como as relacionadas à própria sustentação dos sistemas e 

sociedades. Cada vez mais, trabalhadores de qualquer natureza dentro das organizações 

precisarão ser capazes de prosperar em ambientes imprevisíveis, causados por inovações 

tecnológicas e mudanças legais e geopolíticas, que, por sua vez, exigirão habilidades de 

adaptação rápida (COLE; SNIDER, 2019). 

Os ODS e suas metas globais resultam de um processo que tem sido mais inclusivo do 

que sempre, envolvendo governos, empresas, sociedade civil, instituições de ensino e cidadãos. 

Para tanto, faz-se necessária a promoção de iniciativas de formação que visem a gestão 

responsável considerada a sustentabilidade, e o papel do ensino superior e, então, das escolas 

de negócio, é fundamental neste cenário (PRME, 2013). 

Relevante enfatizar que as escolas de negócio são ambientes de aprendizado em vários 

níveis, portanto, há de se buscar olhar para além do conteúdo curricular formal e observar as 

dimensões implícitas do processo de aprendizado, a fim de criar uma aprendizagem 

significativa. Uma formação que integre ética, responsabilidade social corporativa e 

sustentabilidade na educação gerencial (SETÓ-PAMIES; PAPAOIKONOMOU, 2016), 

visando melhorar os conhecimentos e atitudes dos alunos e, então, dos gestores. Gestores estes 

que atuam enquanto liderança em suas organizações, e as práticas e cultura organizacional são 

fortemente relacionadas ao papel e influência que exercem estas lideranças. 

Para Carreira (2018), a sustentabilidade ainda não se faz presente de modo relevante na 

grade curricular dos programas ofertados pelas escolas de negócio e, cada vez mais, estas 

instituições precisarão se reinventar quanto ao conteúdo e ao modelo de ensino-aprendizagem, 

visando promover uma formação que conecte os gestores com a prática, que considere sua 

integralidade e a complexidade dos temas transversais à gestão, potencializando um novo 

paradigma que seja calcado pelos valores do desenvolvimento sustentável. 
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Neste sentido, para Painter-Morland et al. (2016), a formação de gestores considerada a 

integração da sustentabilidade envolve: (1) pensamento sistêmico e liderança sistêmica, (2) 

conexão entre negócios, meio ambiente e sociedade; e (3) formação sistêmica institucional. 

Indo ao encontro destas linhas de pensamento, em que os aspectos da sustentabilidade 

precisam ser premissa para a formação de gestores, consideradas as dimensões econômicas, 

éticas e socioambientais, Weybrecht (2017) propõe um modelo para implementação da 

sustentabilidade pelas escolas de negócios, compreendendo, conforme disposto a seguir, quatro 

etapas: 

(i) Etapa 1, compreender o cenário em que se reflita em que momento a formação 

de gestores em relação à implementação dos aspectos da sustentabilidade está e 

para onde e como estas questões serão avançadas; 

(ii) Etapa 2, integrar a sustentabilidade ao currículo e à prática. Com base na reflexão 

de sua posição atual (Etapa 1), a escola de negócios pode avaliar como as 

iniciativas relacionadas à sustentabilidade podem ter mais impacto, buscando 

“incorporar a sustentabilidade de maneiras úteis e relevantes, colaborar, com 

uma variedade de diferentes parceiros e disciplinas e contribuir para os esforços 

locais, nacionais, regionais e globais” (WEYBRECHT, 2017, p. 87, tradução 

nossa); 

(iii) Na Etapa 3, a autora sugere que a instituição de ensino se concentre em 

desenvolver e alavancar seus diferenciais, relacionando-os à sustentabilidade, 

objetivando desenvolver programas únicos, com base em seus pontos fortes e 

interesses; 

(iv) A Etapa 4 é voltada ao ambiente em si – a autora destaca que a escola deve ir 

além da inclusão da sustentabilidade em sua missão, valores, currículo. É 

relevante que promova à comunidade escolar um ambiente favorável para que 

os aspectos da sustentabilidade sejam postos em prática, de modo que a escola a 

seja sustentável e que permita e incentive os indivíduos pelo engajamento e 

execução de práticas relacionadas aos aspectos da sustentabilidade. 

Dentre estas etapas de implementação, há categorias relacionadas à maturidade de 

engajamento da instituição em relação aos aspectos da sustentabilidade de modo a apoiar o 

diagnóstico e as tomadas de decisão da instituição (Anexo A). Pode-se organizá-las 

considerando: 

• Aspectos relacionados ao currículo. Tais como: existência de disciplinas 

específicas relacionadas a sustentabilidade; conceitos trabalhados em diferentes 
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disciplinas, como por meio de casos ou eventos; sustentabilidade integrada a 

toda estrutura curricular, com oportunidade de estudos focados nesta temática e 

possibilidade de aplicação em situações reais de negócios; centros de pesquisa 

• Aspectos relacionados à instituição. Tais como: missão, valores, comunicação e 

marketing; dimensões sociais e ambientais das práticas da instituição; existência 

de clubes e atividades extracurriculares; 

• Aspectos da sustentabilidade aplicados em iniciativas junto a organizações 

externas à instituição. Tais como: parceiros, comunidade local, diferentes partes 

envolvidas, instituições acadêmicas e organizações públicas e privadas. 

Assim, embora haja diferentes correntes acadêmicas e práticas pedagógicas, é ponto 

comum entre estes pesquisadores, que as escolas de negócios que pretendam integrar a 

sustentabilidade aos currículos e à sua prática precisam considerar o contexto e o 

desenvolvimento do conceito de RSC, bem como o desenvolvimento da compreensão dos 

aspectos da sustentabilidade ao longo do tempo. E irem além, revisitando suas práticas de modo 

a passar a promover uma formação de gestores pautada na administração sistêmica de empresas, 

consideradas as dimensões econômica, ética e socioambiental, e avaliando a prática da 

sustentabilidade na instituição.  

Em síntese, ao consolidar os conceitos e estudos aqui apresentados, estes autores 

propõem, de modo geral, que a formação de gestores para a sustentabilidade reflita sobre a 

prática pedagógica considerados alguns aspectos macro, tais como: disciplinas específicas 

relacionadas a sustentabilidade – eletivas ou obrigatórias; aspectos e conceitos da 

sustentabilidade presentes em demais disciplinas (como estudos de casos), currículo ou centros 

de pesquisa; sustentabilidade em prática na própria instituição – seja em sua missão, valores, 

comunicação, engajamento de seus profissionais, práticas cotidianas, campus verde, clubes, 

eventos etc.; e práticas que envolvam a sustentabilidade junto a parceiros externos à instituição 

de ensino, junto a diferentes partes envolvidas e iniciativas práticas que possibilitem a aplicação 

dos conceitos de sustentabilidade a diferentes contextos; conceitos transversais que perpassem 

as diferentes iniciativas. 

São muitos os pontos convergentes e complementares que estes autores propõem para 

que as formações de gestores no âmbito de MBA possam considerar caminhos que visem o 

desenvolvimento sustentável economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente 

responsável. Assim, com base neste arcabouço teórico, foi explorada e analisada a percepção 

dos alunos quanto a sua trajetória em programas de MBA em relação aos aspectos da 

sustentabilidade. 
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Conforme descrito no item a seguir e considerado o arcabouço teórico apresentado nesse 

primeiro capítulo, a metodologia do presente estudo foi estruturada, buscando, de modo 

exploratório, compreender o fenômeno e responder à questão problema, triangulando a os dados 

coletados por meio de dois diferentes procedimentos metodológicos com os referenciais 

teóricos. 
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A PESQUISA: DESENHO DA PESQUISA E COLETA DOS DADOS 

Considerada a revisão de literatura, foi estruturado o método e realizadas a coleta e a 

análise dos dados. A revisão de literatura serviu de insumo para elaboração das questões-base 

para a realização das entrevistas de profundidade, bem como de referência para elaboração das 

questões do formulário objetivo e de lente de análise. 

Com base nos dados coletados – tanto nas entrevistas quanto pelo formulário objetivo – 

foi possível realizar a triangulação destes dados entre si e em diálogo com a fundamentação 

teórica, buscando explorar o fenômeno objeto da pesquisa. 

Os itens a seguir detalham o processo de pesquisa e apresentam os resultados que 

emergiram desse estudo, respeitados seus objetivos e limitações. 

 

2.1 Desenho da pesquisa 

 

Para responder à questão de pesquisa, “Como os aspectos da sustentabilidade estão 

integrados a cursos de MBA na percepção dos alunos?”, se fez necessário, primeiramente, 

definir a metodologia. 

A metodologia do presente estudo foi caracterizada como qualitativa exploratória, já 

que buscou compreender as dinâmicas sociais inerentes ao fenômeno e visou explorar 

processos, atividades e eventos, com base em coleta de documentos e entrevistas (CRESWELL, 

2007). Não se propôs, portanto, em registrar dados mecanicamente, mas, sim, objetivou 

interpretar as informações conforme elas foram coletadas à luz do arcabouço teórico. 

Segundo Gil (2007), pesquisas exploratórias buscam desenvolver e esclarecer conceitos 

ou ideias, de modo a promover a formulação de outros problemas mais precisos a serem 

considerados em estudos posteriores, objetivando, portanto, compreender uma visão geral de 

um fato. Além disso, permitem ampliar a compreensão de determinado fenômeno ao considerar 

os próprios sujeitos e suas percepções ao vivenciarem o problema pesquisado (GIL, 2007). 

Tendo em vista que não se objetivou uma representatividade numérica, mas, sim, uma 

compreensão sistêmica da natureza do que se pretende observar quanto à percepção de alunos 

sobre a formação de executivos em programas de MBA em relação aos aspectos da 

sustentabilidade, a presente pesquisa – portanto, de natureza qualitativa, indutiva, exploratória 

e descritiva (YIN, 2001) – considerou o método de survey, baseado, neste contexto, em 

entrevistas de profundidade semiestruturadas e formulário objetivo aplicados junto à população 

alvo. Buscando, assim, explorar a percepção dos sujeitos quanto ao fenômeno observado. 
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Com base na análise dos documentos coletados e das entrevistas estruturadas e 

semiestruturadas, foi realizado diálogo com a revisão de literatura – que serviu de premissa para 

elaboração das questões e de lente para análise para emergir as reflexões que advieram dos 

dados coletados. 

Conforme disposto a seguir, segundo Yin (2001), estas estratégias – análise documental 

(documentação) e entrevistas semiestruturadas e estruturadas – têm os seguintes aspectos fracos 

e fortes para responder a questões de pesquisa qualitativas (Figura 2): 

Figura 2: Quadro síntese dos pontos fortes e fracos de análise documental e entrevistas 

Fonte de 

evidências 

Pontos fortes Pontos Fracos 

Documentação - Estável: poder ser revisada diversas 

vezes 

- Discreta: não foi elaborada para fins 

do estudo 

- Exata: contém nomes, dados e 

referências exatas 

- Ampla cobertura: espaço temporal, 

eventos, ambientes distintos 

- Capacidade de recuperação: pode ser 

baixa, a depender da possibilidade de 

recuperação para consulta da fonte/do 

documento original considerado para a 

pesquisa 

- Seletividade tendenciosa 

- Relato de visões tendenciosas por 

parte do viés de análise do pesquisador 

- Acesso: pode ser negado o acesso à 

fonte, não havendo possibilidade de 

uso da documentação 

Entrevistas 

(semiestruturadas 

e estruturadas) 

- Direcionadas: enfocam diretamente o 

tópico do estudo 

- Perceptivas: oferecem inferências 

percebíveis 

- Visão tendenciosa: a depender da 

construção das questões 

- Respostas tendenciosas 

- Imprecisões: dependente da memória 

do entrevistado 

- Reflexibilidade: o entrevistado 

corresponde e responde ao que o 

pesquisador quer ouvir 
Fonte: elaborado pela autora com base em Yin (2001). 

De modo a mitigar estas possíveis fragilidades e a qualificar e sedimentar o estudo, será 

realizada triangulação entre a literatura técnica e acadêmica e os procedimentos metodológicos 

– as entrevistas semiestruturadas e a entrevista estruturada aplicadas junto a alunos 

intercambistas de diferentes nacionalidades e programas de MBA. 

Para buscar responder ao problema de pesquisa, e considerados a metodologia e o 

método definidos para o presente estudo, foi definida a população alvo. Foram dois os fatores 

determinantes para a definição do grupo de alunos de programas de MBA que seriam 

convidados a participar da pesquisa: 

(i) Por conveniência da autora, que, ao cursar o programa de Mestrado Profissional 

em Gestão da Competitividade (MPGC) em Sustentabilidade, teve a 

oportunidade de realizar, por um semestre, intercâmbio junto a instituição 

parceira da FGV-EAESP. A autora se candidatou e realizou o intercâmbio na IE 
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Business School, em Madrid, realizando um semestre de disciplinas eletivas no 

programa International MBA, durante o segundo semestre de 2019, junto aos 

alunos que ingressaram no programa de modo integral em janeiro do mesmo ano 

e junto a outros 35 intercambistas de diferentes escolas de negócios de diversos 

países. 

Este fator foi fundamental para a reflexão quanto ao problema de pesquisa, já 

que a autora observou, por meio de experiência pessoal não acadêmica, um gap 

quanto a aspectos de sustentabilidade, especificamente no decorrer do Fall 

Semester, caracterizado pela oferta de disciplinas eletivas. Nenhuma das 

disciplinas era relacionada a aspectos de sustentabilidade, além de não parecer 

haver um número significativo de iniciativas relacionadas à sustentabilidade no 

decorrer do programa. A partir desta constatação pessoal não científica, a 

pesquisadora optou por ir mais a fundo no tema, emergindo, assim, o problema 

de pesquisa tratado neste estudo e a possibilidade de coletar dados junto a alunos 

de diferentes programas de MBA internacionais que realizaram o mesmo 

intercâmbio. 

Em paralelo, houve a oportunidade de coletar dados junto a intercambistas de 

um segundo programa de MBA, da ESADE/Espanha. Instituição em que outra 

aluna, do mesmo MPGC em Sustentabilidade, realizou o intercâmbio e teve 

percepções pessoais diferentes em relação a como os aspectos da 

sustentabilidade estavam presentes no currículo e nos valores da escola. 

(ii) Em função da possibilidade de coleta de dados e da relevância da população alvo 

como agentes do fenômeno a ser explorado, foram considerados os seguintes 

grupos: 

a. Alunos intercambistas do International MBA da IE Business 

School/Espanha; 

b. Alunos intercambistas do International MBA da ESADE/Espanha. 

Estes grupos compõem a população alvo do presente estudo consideradas: a 

relevância das duas instituições de ensino em que realizaram o intercâmbio de 

um semestre no decorrer da realização de seu programa de MBA – 

ESADE/Espanha e IE Business School/Espanha; as instituições de origem em 

que realizam o programa de MBA, compondo diversidade geopolítica e sujeitos 

cursando diferentes programas em diferentes escolas de negócios; a diversidade 

de nacionalidades, gênero, idade e trajetórias acadêmicas e profissionais destes 



32 
 

 

alunos de MBA, possibilitando uma visão global e generalista do fenômeno 

estudado, com o intuito de contar com múltiplos olhares (percepção das pessoas 

que tiveram vivências reais) sobre um mesmo fenômeno (aspectos da 

sustentabilidade em programas de MBA). 

Para tanto, conforme procedimentos descritos nos itens a seguir, o estudo contou com 

quatro etapas, buscando responder à questão problema. As etapas foram as seguintes: 

A primeira etapa da pesquisa, conforme disposto no primeiro capítulo do presente 

estudo, foi a realização da revisão de literatura, que buscou identificar qual o estado da arte da 

teoria em relação à formação de gestores para a sustentabilidade no contexto nacional e 

mundial. Com base nessa revisão, foi possível ter insumos para elaborar as questões das 

entrevistas semiestruturadas e do formulário objetivo, bem como qual a teoria a ser considerada 

para pautar a elaboração dos questionários de profundidade e objetivo e servir de lente de 

análise dos dados coletados. Para tanto, o domínio conceitual e orientador do presente estudo 

foi assim composto (Figura 3): 

Figura 3:Quadro de Revisão de Literatura - Domínio conceitual e orientador 

Revisão de 

literatura 

Literatura orientadora Dimensão conceitual 

Desenvolvimento 

Sustentável e 

Sustentabilidade 

(Capítulo 1, 

subitem 1.1) 

• Abramovay (2012); 

• Branco (2012); 

• Brundtland (1987); 

• Jackson (2013); 

• Sen (2010); 

• Steffen et al. (2015); 

• Stiglitz; Sen; Fitoussi 

(2009); 

• Veiga (2015). 

Compreensão de que o desenvolvimento 

sustentável como um processo contínuo, um 

meio para atingir a sustentabilidade – dos 

ecossistemas, da sociedade, dos negócios. 

Processo que visa equidade geracional, 

compreendendo as dimensões éticas, 

econômicas, sociais e ambientais de modo 

sistêmico e orgânico, conciliando crescimento 

econômico global, respeitados os limites 

planetários, a preservação dos recursos 

naturais e uso sustentável destes recursos, com 

justa distribuição das oportunidades sociais. 

Gestão e 

sustentabilidade 

(Capítulo 1, 

subitem 1.2) 

• Abramovay (2012); 

• Branco (2012); 

• Caroll (1991); 

• Carteron, Haynes & 

Murray (2014); 

• Clinton; Whisnant (2014); 

• Eccles et al. (2013); 

• Eccles; Perkins; Serafeim 

(2012); 

• Feu et al. (2016); 

• Freeman (1984); 

• Godoy; Brunstein; Fischer 

(2013); 

• Mosher; Smith (2015); 

• Veiga (2015). 

Compreensão do contexto da sustentabilidade 

aplicada à gestão de organizações: práticas e 

conceitos, perpassando ações incrementais, até 

a sustentabilidade inerente ao core business, 

integrando a sustentabilidade aos negócios de 

tal modo a gerar valor social, ambiental e 

financeiro. 

Sustentabilidade à luz das dimensões ética, 

econômica, social e ambiental, do contexto das 

questões relacionadas ao clima, dos conceitos 

de gestão empresarial e o papel social das 

organizações, com vistas à gestão 

socioambientalmente responsável, capaz de 

lidar com desafios complexos, buscando a 

sustentabilidade dos ecossistemas, da 

sociedade e dos negócios. 
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Revisão de 

literatura 

Literatura orientadora Dimensão conceitual 

Educação 

executiva, MBA e 

sustentabilidade 

(Capítulo 1, 

subitem 1.3) 

 

• Brundtland, WCED 

(1987); 

• Brunstein (2018); 

• Carreira (2018); 

• Cole; Snider (2019); 

• Demajorovic; da Silva 

(2012); 

• Franco et al. (2015); 

• Hart et al. (2015); 

• Herrera-cano (2016); 

• López-Perez; Melero; 

Javier-Sesé. (2017); 

• Painter-Morland et al. 

(2016); 

• Quadrado Closs; 

Antonello (2014); 

• Setó-Pamies; 

Papaoikonomou (2016); 

• Sterling (2004); 

• Weybrecht (2015 e 

2017); 

• Wright; Bennett (2011). 

Entendimento de que a educação formal tem 

papel fundamental na sociedade e precisa 

promover conhecimento abrangente e 

transversal, que relacione as atividades 

humanas com os aspectos econômicos e os 

aspectos ambientais. 

Levantamento de aspectos e conceitos da 

sustentabilidade aplicados à educação de 

gestores e a programas de MBA – histórico, 

iniciativas e práticas – e do contexto global e 

nacional de estudos que avaliam como a 

sustentabilidade está ou não integrada à 

formação de gestores sob diferentes lentes de 

análise. 

Compreensão de que a educação de gestores 

precisa promover sustentação dos sistemas e 

da sociedade, de modo que as organizações e 

as pessoas sejam capazes de lidar com 

ambientes imprevisíveis, impactados por 

adventos tecnológicos, éticos, geopolíticos, 

socioambientais cada vez mais dinâmicos e 

imediatos. 

Entendimento de que a educação para a 

sustentabilidade pode ter um papel 

significativo para promover que os gestores 

que realizem um MBA tenham as habilidades 

e os conhecimentos necessários para lidar com 

estes ambientes imprevisíveis. 

Desenho da 

Pesquisa e 

Análise dos 

Dados 

(Capítulo 2) 

• Bansal; Corley, 2011 

• Creswell (2007); 

• Gil (2007); 

• Yin (2001). 

Fundamentação teórica para definição de 

metodologia e instrumentos, tendo como 

premissa ser um estudo de natureza qualitativa 

e exploratória, visando atingir o objetivo a 

partir do método de entrevistas – por meio de 

dois procedimentos metodológicos: formulário 

objetivo e pesquisas de profundidade junto a 

estudantes de MBA –, tendo a frequência de 

temas como base para análise dos dados e 

triangulação com a literatura. 

Elaboração das 

questões 

norteadoras da 

pesquisa 

semiestruturada e 

das questões do 

formulário 

objetivo 

(Capítulo 2) 

• Abramovay (2012); 

• Brunstein (2018); 

• Brundtland, WCED 

(1987); 

• Carreira (2018); 

• Demajorovic; da Silva 

(2012); 

• López-Perez; Melero; 

Javier-Sesé. (2017); 

• PRME (2013); 

• Veiga (2015); 

• Weybrecht (2015 e 

2017). 

Com base na fundamentação teórica do 

Capítulo 1 e nos fundamentos do PRME, e 

considerados os achados e categorias de 

Weybrecht (2017) e Brunstein (2018), as 

perguntas do formulário objetivo foram 

definidas, bem como foram elaboradas as 

questões norteadoras para realização das 

entrevistas semiestruturadas. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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A segunda etapa, de realização de entrevistas semiestruturadas e estruturadas – 

formulário objetivo –, buscou identificar qual a percepção dos alunos em como os aspectos da 

sustentabilidade estão integrados ao programa de MBA. Para tanto: 

• Foram convidados dez alunos para agendamento de entrevista: 

o Estas entrevistas, semiestruturadas e de profundidade, foram elaboradas 

respeitado um protocolo para registro das respostas (CRESWELL, 2007). As 

questões foram elaboradas e aplicadas pelo pesquisador junto à população alvo, 

conforme roteiro semiestruturado (Apêndice A); 

o Foi convidado a participar um grupo focal diverso, considerados alunos 

advindos de escolas de negócios de países distintos e de nacionalidades distintas. 

Dos dez convidados, foi realizada entrevista com cinco deles. 

• Foi estruturado formulário objetivo (Apêndice B), disponibilizado de modo eletrônico 

e distribuído a todos os alunos intercambistas dos dois cursos de International MBA – 

ESADE e IE Business School: 

o Foram, ao todo, 62 alunos convidados a responderem a formulário (26 da 

ESADE e 36 da IE Business School), inclusive nove dos dez que foram 

convidados para as entrevistas semiestruturadas. Desses, 21 participaram e, 

coincidentemente, os que realizaram a entrevista semiestruturada não 

responderam ao formulário objetivo. Chegou-se a esta conclusão por inferência, 

em função do perfil dos respondentes de ambos os instrumentos metodológicos; 

o O formulário ficou no ar por trinta dias corridos e a divulgação foi por meio de 

link divulgado em grupo de alunos intercambistas do fall semester de 2019 do 

programa de International MBA destas duas instituições, via celular, com três 

reforços de convite a participarem no decorrer do período de resposta. 

A terceira etapa, análise dos dados, buscou categorizar e explorar os dados coletados 

nas entrevistas de modo a obter insumos para avaliação dos aspectos que emergiram para 

possível avaliação e sistematização dos dados. Realizando, assim, triangulação entre os dados 

coletados nas entrevistas e a revisão de literatura. 

Por fim, são apresentados os achados e as considerações finais que emergiram da análise 

dos dados coletados em diálogo com a revisão de literatura. 

Este estudo visou, portanto, promover reflexão a respeito da prática do estado da arte do 

processo de ensino-aprendizagem na percepção de alunos de MBA frente aos desafios 

contemporâneos da administração que, por sua vez, podem estar relacionados de modo 

intrínseco a aspectos da sustentabilidade. Compreendendo, assim, revisão de teoria, coleta e 



35 
 

 

descrição de dados, análise dos dados e resultados e achados que vieram a emergir da presente 

pesquisa (BANSAL; CORLEY, 2011). 

Destaca-se o caráter não generalizável da presente pesquisa e limitações relativas à 

análise de grupos de estudantes intercambistas de duas escolas de negócios, bem como não vir 

a ser considerada entrevista com professores, gestores das IES ou ex-alunos de modo a 

compreender a percepção dos educandos dos processos e programas aqui analisados. Não se 

propondo, assim, esgotar nem abranger todos os aspectos, lentes de análise e recortes que 

envolvem sustentabilidade e educação em programas de MBA. 

 

2.2 Definição de população alvo e elaboração dos instrumentos de pesquisa 

 

Para a etapa de coleta de dados junto aos alunos dos cursos de International MBA das 

instituições ESADE e IE Business School, o seguinte processo foi realizado: 

a. Definição da unidade de estudo – população alvo: 

i. Alunos intercambistas ou integrais do curso International MBA da IE 

Business School – Entrevista semiestruturada de profundidade: 

• Considerado o conjunto de alunos integrais e intercambistas do 

International MBA da IE Business School, que iniciou o curso 

em janeiro de 2019, de modo aleatório, buscando abranger alunos 

de diferentes nacionalidades e de diferentes escolas de negócios, 

além da própria IE Business School, dez alunos foram 

convidados para serem entrevistados. 

• Destes, foi possível entrevistar seis deles, com base nas questões 

semiestruturadas que serviram de roteiro para cada uma das 

conversas (Apêndice A). 

• De uma das seis entrevistas não foi realizado o registro com 

sucesso, impossibilitando que os dados coletados fossem 

considerados na análise do estudo, sendo, portanto, descartada. 

ii. Alunos intercambistas dos cursos do International MBA das escolas 

ESADE e IE Business School – Formulário objetivo: 

• Ambas as escolas contavam com grupos de intercambistas 

durante o segundo semestre de 2019 – denominado Fall 

Semester. Este semestre era realizado em conjunto com os alunos 

integrais que adentraram na instituição em janeiro de 2019 para 
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realizar o International MBA com duração de um ano. O Fall 

Semester, em ambas as instituições, é relativo ao período de 

disciplinas eletivas. Cada intercambista de instituição parceira 

pôde realizar as disciplinas de seu interesse, desde que respeitada 

a quantidade de vagas, a não concomitância, o mínimo de crédito 

exigido pela escola de origem e o máximo de créditos permitido 

por cada instituição. 

• Optou-se por este universo de alunos, tendo em vista ter 

possibilidade de amostra de diferentes contextos, nacionalidades 

e escolas de negócios de todo o mundo. 

• Cada escola contava com um grupo de intercambistas – com 26 

(ESADE) e 36 alunos (IE Business School) – e todos foram 

convidados a responder ao formulário, inclusive os que foram, 

também, convidados a participar da entrevista semiestruturada; 

• Deste universo de 62 alunos intercambistas do Fall Semester de 

2019 do International MBA das instituições ESADE e IE 

Business School, 21 responderam ao formulário eletrônico; 

• Destes 21 respondentes nenhum também participou da entrevista 

semiestruturada. Chegou-se a essa conclusão por inferência, 

tendo em vista o preenchimento ser anônimo, mas não ter sido 

identificado nenhum perfil comum entre os dois instrumentos. 

b. Elaboração do formulário de pesquisa – questões e opções de resposta – e das 

questões norteadoras para as entrevistas semiestruturadas 

Com base no item “Revisão de literatura”, foram considerados os conceitos 

apresentados como insumo para elaboração de cada uma das questões de modo a estabelecer 

relação entre a teoria e a percepção dos alunos quanto aos aspectos da sustentabilidade presentes 

ou não no decorrer do curso de MBA. 

Além de a revisão de literatura ter servido de base para os conceitos e elaboração das 

questões, os aspectos referentes aos PRME (2013) e os conceitos presentes nos estudos de 

Brunstein (2018) e Weybrecht (2017), conforme apresentados na Revisão de Literatura e no 

quadro disposto a seguir (Figura 4), foram chave para composição de cada uma das questões de 

ambos os instrumentos e, também, para a definição das opções de resposta de cada questão do 

formulário objetivo: 
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Figura 4: Quadro síntese dos conceitos-chave para elaboração dos instrumentos de coleta de 

dados 

Fonte Brunstein (2018) 

 

Weybrecht (2017) 

 

PRME (2013) 

 Categoria-base 

Disciplinas 

específicas 

relacionadas à 

sustentabilidade 

– sejam eletivas 

ou obrigatórias/ 

núcleo comum 

Atividades 

curriculares 

relacionadas aos 

temas: 

sustentabilidade, 

gerenciamento de 

meio ambiente, 

gerenciamento e 

responsabilidade 

social. 

Disciplinas específicas 

relacionadas a aspectos 

da sustentabilidade estão 

sendo incluídas de modo 

eletivo ou obrigatório. 

Incorporar os valores da 

responsabilidade social 

global, como o Pacto Global 

das Nações Unidas e os 

ODS. 

Aspectos 

transversais 

relacionados à 

sustentabilidade 

em diferentes 

disciplinas e no 

currículo do 

curso 

Implementação da 

sustentabilidade 

nas escolas de 

negócios de 

maneira 

interdisciplinar 

e/ou 

transdisciplinar. 

Aspectos da 

sustentabilidade em/ou 

entre disciplinas de 

negócios e nas demais 

disciplinas (estudos de 

caso, conceitos 

integrados, práticas ou 

projetos), bem como 

existência de centro de 

pesquisa em 

sustentabilidade. 

Princípio 1 - Desenvolver a 

capacidade dos alunos para 

serem geradores de valor 

sustentável para as empresas 

e a sociedade e trabalhar para 

uma economia global 

inclusiva e sustentável. 

Princípio 2 - Incorporar os 

valores da responsabilidade 

social global, como o Pacto 

Global das Nações Unidas e 

os ODS. 

Princípio 3 - Criar estruturas 

que possibilitem experiências 

de aprendizagem eficazes 

para a liderança responsável. 

Princípio 4 - Participar de 

pesquisas para avanço da 

compreensão sobre criação 

de valor social, ambiental e 

econômico sustentável. 
Aspectos da 

sustentabilidade 

presentes nas 

instituições 

(atividades 

extracurriculares, 

missão, valores, 

clubes, eventos, 

coleta seletiva, 

campus verde 

etc.) 

Se a 

sustentabilidade 

está presente de 

maneira 

sistemática na 

instituição, ou 

seja, dentro da 

administração do 

campus e na área 

pedagógica e 

projetos 

curriculares; 

Atividades 

extracurriculares 

relacionadas a 

aspectos sociais e 

ambientais. 

A escola tem um curso, 

um clube estudantil, 

algum evento, centro de 

pesquisa e / ou um 

campus verde. 

As escolas estão 

repensando sua missão e 

criando cursos básicos 

sobre o tema, 

juntamente com uma 

série de eletivas e 

práticas relacionadas a 

sustentabilidade. 

As escolas estão 

implantando, medindo e 

relatando metas e 

objetivos, integrando a 

sustentabilidade em todo 

o contexto. 

Princípio 2 - Incorporar os 

valores da responsabilidade 

social global, como o Pacto 

Global das Nações Unidas e 

os ODS. 

Princípios 3 - Criar estruturas 

que possibilitem experiências 

de aprendizagem eficazes 

para a liderança responsável. 
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Fonte Brunstein (2018) 

 

Weybrecht (2017) 

 

PRME (2013) 

 Categoria-base 

Aspectos da 

sustentabilidade 

aplicados em 

iniciativas junto 

às comunidades 

locais, parceiros 

externos etc. 

Atividades 

extracurriculares 

relacionadas a 

aspectos sociais e 

ambientais. 

A escola se envolve com 

outras partes 

interessadas; os esforços 

são multidisciplinares, 

reunindo várias partes 

interessadas: estão 

contribuindo para a 

comunidade em geral; a 

escola está aprendendo 

com suas experiências, 

compartilhando saberes 

e inspirando outras 

escolas e programas 

inovadores – sejam 

locais, nacionais ou 

internacionais e em 

vários setores. 

Princípio 1 - Desenvolver a 

capacidade dos alunos para 

serem geradores de valor 

sustentável para as empresas 

e a sociedade e trabalhar para 

uma economia global 

inclusiva e sustentável. 

Princípio 5 - Ampliar o 

conhecimento sobre seus 

desafios no cumprimento de 

responsabilidades sociais e 

ambientais. 

Princípio 6 - Facilitar e 

apoiar o debate entre 

comunidade acadêmica, 

empresas, governos, 

organizações da sociedade 

civil etc. sobre questões 

relacionadas à 

responsabilidade social 

global e sustentabilidade. 
Fonte: elaborado pela autora. 

Assim, com base nos conceitos apresentados na revisão de literatura e as categorias-

chave relacionadas no quadro anterior (Figura 4), foram elaboradas as questões norteadoras 

para realização das entrevistas semiestruturadas e as questões e respectivas opções quando da 

elaboração do formulário objetivo – conforme descrição disposta nos dois próximos itens. 

 

2.3 Coleta de dados: entrevistas semiestruturadas 

 

Considerado o conjunto de alunos integrais e intercambistas do International MBA da 

IE Business School, que iniciou o curso em janeiro de 2019, dez alunos foram convidados para 

esta etapa, buscando abranger: 

• alunos de diferentes nacionalidades; 

• alunos intercambistas de diferentes escolas de negócios de diferentes países; 

• um aluno integral da própria IE Business School, indiferente de sua 

nacionalidade. 

Após o convite, seis dos dez alunos convidados tiveram disponibilidade para agendar a 

entrevista que foi realizada entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020; no entanto, por questões 

técnicas, apenas cinco das seis entrevistas teve o registro realizado com sucesso. É importante 
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frisar que os convites não consideraram uma amostra representativa, tendo em vista o caráter 

qualitativo e exploratório do presente estudo e do método aplicado. 

Ao iniciar cada uma das entrevistas, foi esclarecido ao participante que sua identidade, 

bem como a instituição de ensino em que cursava o programa de MBA não seriam divulgados. 

As entrevistas semiestruturadas serviram de insumo para explorar a percepção de alunos 

de MBA a respeito dos aspectos da sustentabilidade de modo não objetivo, já que ofereceram 

inferências percebíveis (YIN, 2001). Permitindo que, no decorrer da entrevista, emergissem 

temas e subtemas sem direcionamento objetivo e com profundidade – ao contrário do 

formulário com questões fechadas pré-definidas – e respeitado, portanto, um protocolo para 

registro das respostas (CRESWELL, 2007). 

Para tanto, as perguntas para conduzir as entrevistas de profundidade foram estruturadas 

considerada a revisão teórica e o método definido para o estudo e distribuídas em uma sessão 

inicial de aquecimento relacionado a aspectos pessoais e de trajetória acadêmica e profissional 

e em três blocos (Apêndice A): Bloco 1 – background acadêmico e profissional; Bloco 2 – 

Questões relacionadas à compreensão da sustentabilidade e aplicação em sua trajetória 

acadêmica e profissional; Bloco 3 – sua percepção quanto aos aspectos da sustentabilidade 

aplicados ao programa de MBA. 

Estas questões, quanto ao método, foram aplicadas conforme a conversa fluía, não 

necessariamente encavaladas ou de modo linear tal qual apresentadas acima, visando mitigar 

as fragilidades do método de survey (YIN, 2001), evitando uma visão ou respostas tendenciosas 

a depender da construção das questões. 

Além disso, importante destacar que, dos entrevistados, um optou por realizar a 

entrevista em língua portuguesa do Brasil, uma optou por realizar em língua espanhola e os 

demais foram entrevistados em inglês – mas não necessariamente eram nativos de língua 

inglesa. Assim, alguns termos foram ajustados para o inglês, espanhol e português conforme a 

linguagem referente a cursos, negócios e sustentabilidade presente em cada uma destas línguas. 

As entrevistas foram realizadas entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, gravadas e, então, 

transcritas, traduzidas para o português – quando realizada em espanhol ou em inglês – e 

revisadas. 

Com estas entrevistas semiestruturadas objetivamos explorar e identificar as principais 

percepções dos cursistas de MBA quanto aos aspectos de sustentabilidade – tanto no que se 

refere à sua trajetória pessoal, acadêmica e profissional, quanto no que se refere especificamente 

a conceitos relacionados à sustentabilidade e como estes aspectos estão ou não presentes no 
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programa de MBA, lócus do presente estudo, dados estes que serão apresentados no próximo 

item. 

 

2.4 Coleta de dados: formulário estruturado 

 

O conjunto de 62 alunos intercambistas do International MBA da IE Business School 

(36 alunos) e da ESADE (26 alunos), que realizou o período de disciplinas eletivas do 

denominado Fall Semester destas instituições no decorrer do segundo semestre de 2019 – 

inclusive os que também foram convidados a participar das entrevistas semiestruturadas –, foi 

convidado a responder ao formulário objetivo, buscando abranger: 

• alunos de diferentes nacionalidades; 

• alunos intercambistas nestas duas instituições advindos de diferentes escolas de 

negócios de diferentes países; 

• alunos em fase final de realização do programa de MBA de modo a possibilitar 

uma percepção o mais integral possível de seu processo de formação. 

O formulário ficou disponível de modo online entre novembro e dezembro de 2019. O 

link para preenchimento foi divulgado por meio de grupos de mensagens por celular – um grupo 

de alunos intercambistas de cada instituição. Cada aluno pôde responder ao formulário em seu 

tempo, por adesão. Do total de 62 alunos, 21 responderam ao formulário por completo e, por 

inferência após análise do perfil, nenhum dos seis participantes das entrevistas semiestruturadas 

respondeu, também, ao formulário objetivo. 

É importante frisar que, embora todo o conjunto de alunos intercambistas do programa 

de International MBA da ESADE e da IE Business School, Fall Semester de 2019, tenha sido 

convidado a participar da pesquisa, ainda assim não caracteriza uma amostra representativa do 

universo de alunos que cursam programas de MBA em todo o mundo, tendo, portanto, de 

reforçar a natureza qualitativa e exploratória do presente estudo. 

As questões foram elaboradas considerada revisão teórica do presente estudo e os 

termos, conceitos e categorias deste arcabouço como premissas para a construção do formulário 

e lente de análise e de exploração qualitativa das respostas. Tentamos construir as questões de 

modo a evitar a reflexibilidade – quando o entrevistado corresponde e responde ao que o 

pesquisador busca ouvir (YIN, 2001) – e buscando desenvolver e esclarecer conceitos e ideias 

(GIL, 2007), visando promover reflexões que pudessem emergir das respostas, evitando que 

fossem tendenciosas em função da construção das próprias questões. Relevante enfatizar, 

novamente, o caráter exploratório do presente estudo, que visa observar um fenômeno a partir 
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de uma visão geral – a percepção de alunos de MBA quanto aos aspectos da sustentabilidade 

presentes ou não no decorrer do curso – e buscando, assim, servir de subsídios para a 

formulação de outros questionamentos e problemas mais precisos a serem considerados em 

estudos futuros, caso sejam relevantes (GIL, 2007). 

Conforme descrito a seguir, o formulário estruturado foi composto por dois blocos de 

questões objetivas1: um primeiro bloco, composto de onze questões, que buscou identificar o 

perfil e a trajetória acadêmica e profissional dos respondentes. E o segundo bloco, composto, 

por sua vez de nove questões, que buscou compreender a percepção dos respondentes quanto 

aos termos relativos à sustentabilidade e de como estes aspectos estiveram ou não presentes no 

decorrer da realização do programa de MBA. 

Anteriormente às questões, o formulário dispunha uma apresentação sucinta 

esclarecendo o objetivo e a natureza da pesquisa, ciência e de acordo dos respondentes quanto 

ao caráter acadêmico e ao uso dos dados para fins de desenvolvimento de dissertação 

qualitativo-exploratório. Após o texto introdutório, as questões foram divididas em dois blocos: 

Primeiro bloco: composto pelas questões de 1 a 11, teve como objetivo identificar o 

perfil e a trajetória acadêmica e profissional dos respondentes. Englobou questões relativas a 

nacionalidade, idade, gênero, faixa etária, background acadêmico (áreas de formação, país de 

realização do MBA, programa de MBA), background profissional (anos de experiência e 

indústria de atuação e indústria de atuação pretendida após o término do MBA). 

Segundo bloco: composto pelas questões de 12 a 20, teve como objetivo identificar e 

compreender a percepção dos respondentes quanto aos termos relativos à sustentabilidade e de 

como estes aspectos estão ou não presentes no decorrer da realização do programa de MBA 

conforme a visão dos alunos. 

 
1 O formulário estruturado foi elaborado, originalmente, em inglês e disponibilizado a todos os alunos nesta língua, 

considerando que ambos os programas de MBA, lócus de contato com os grupos de alunos, foram realizados em 

língua inglesa. Para fins deste tópico, o instrumento foi traduzido. No entanto, a captura de tela da versão publicada 

e disponibilizada aos respondentes consta disponível para consulta no Apêndice B. 
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Tendo em vista os diferentes contextos, trajetórias acadêmicas e profissionais e 

nacionalidade, de modo a permitir que todos os participantes pudessem partir dos mesmos 

pressupostos para responderem às perguntas deste segundo bloco, anteriormente às questões, 

foram dispostos os termos “Educação”, “Sustentabilidade” e “Desenvolvimento sustentável”, 

conforme revisão de literatura considerada como fundamentação teórica do presente estudo 

(Figura 5): 

Fonte: elaborada pela autora. 

Em seguida, as perguntas – todas objetivas – foram dispostas considerados os conceitos 

elencados na revisão teórica do presente estudo: 

Questão 12: visava compreender, se, na opinião do aluno, é papel das escolas de 

negócios, em programas de MBA, trabalhar conceitos relacionados à sustentabilidade? 

Resposta única, sim ou não. 

Questão 13: visava compreender se, para o aluno, aspectos relacionados à 

sustentabilidade foram ou não fatores determinantes para seleção do programa de MBA ou da 

instituição de ensino. Resposta única dentre as opções: “Sim, selecionei o MBA considerada a 

aderência a questões de gestão e sustentabilidade”; “Sim, fiz uma pré-seleção e este fator foi 

determinante para a definição de qual curso/escola cursar”; “Não, mas ao verificar que a escola 

Figura 5: Formulário objetivo estruturado – Apresentação do segundo bloco de questões 

Bloco 2 - Sustentabilidade 

Para responder às próximas perguntas, considere os seguintes conceitos gerais: 

A educação deve promover conhecimento abrangente e transversal, que relacione as 

atividades humanas com os aspectos econômicos e os aspectos ambientais, de modo a 

aprimorar as práticas de produção e consumo e a proteger os recursos naturais (WCED, 

1987). 

Sustentabilidade deriva do latim sustentare, sustentar, defender, favorecer, apoiar, 

conservar e/ou cuidar. É a capacidade de sustentação de um sistema. No âmbito da gestão 

de negócios, pode ser entendido como um processo de conciliação de questões 

ambientais, sociais e econômicas. Deve, para tanto, se fazer presente em todos os níveis 

de planejamento e gestão. A sustentabilidade pode se traduzir tanto num objetivo-fim da 

empresa – refletido em sua missão ou core business – quanto de modo intrínseco aos 

seus processos, dos mais básicos aos mais complexos. 

Desenvolvimento sustentável vem sendo compreendido como um processo com o 

objetivo de atender as necessidades atuais de modo que as gerações futuras também 

possam fazê-lo, considerando que haja uma equidade intergeracional. Um processo que 

visa conciliar, de modo sistêmico e orgânico, crescimento econômico global, respeitados 

os limites planetários, a preservação dos recursos naturais e uso sustentável destes 

recursos, com justa distribuição das oportunidades sociais. 
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tinha essa proposta, foi fator de desempate”; “Não foram fatores determinantes, mas pesquisei 

a respeito”; “Não foram fatores determinantes e não pesquisei a respeito”; “Outra, qual”. 

Questão 14: indo ao encontro do referencial teórico, objetivou explorar a percepção do 

aluno quanto aos aspectos da sustentabilidade considerados ou não pela instituição em que 

realizou o International MBA, em escala de “Sim”, “Não”, “Não sei”, “Não aplicável” para 

cada item. Foram eles: Missão ou valores relacionados à sustentabilidade; Princípios ou guias 

relacionados à sustentabilidade; Instituição signatária dos Princípios para Educação Executiva 

Responsável (PRME); Campus verde ou sustentável; Iniciativas sustentáveis; Campanhas 

(marketing/comunicação) relacionadas à sustentabilidade; Ações de reciclagem; Opções de 

consumo de comidas e bebidas com opções sustentáveis e/ou reutilizáveis. 

Questão 15: também considerado o arcabouço teórico, buscou explorar a percepção do 

aluno quanto aos aspectos da sustentabilidade integrados ou não ao currículo e às práticas 

e atividades extracurriculares do programa de MBA propriamente dito. Questão de múltipla 

escolha, com as opções: Sustentabilidade integrada aos cursos obrigatórios; Disciplinas 

relacionadas especificamente à sustentabilidade; Disciplinas eletivas relacionadas à 

sustentabilidade; Aspectos da sustentabilidade trabalhados de modo transversal (discussão e 

leitura em sala de aula, estudos de casos etc.); Oportunidades para aplicar conhecimentos de 

sustentabilidade em situações reais de negócios; Centro de pesquisa, clube ou grupo relacionado 

à sustentabilidade; Outras atividades extras-curriculares (congressos, oficinas, eventos etc.). 

Questão 16: buscou explorar qual a percepção do aluno quanto ao seu aprendizado em 

relação a determinados conceitos, em uma escala compreendida de “Excelente”, “Boa”, 

“Razoável”, “Fraca”, “Não aprendido”. Os conceitos são os referenciados na teoria considerada 

para a elaboração do presente estudo e foram listados por ordem alfabética (considerados em 

inglês), buscando não induzir ou conduzir o respondente a quaisquer interpretações. A relação 

de termos e aspectos relacionados à sustentabilidade foi assim composta: Anticorrupção; 

Compliance; Cultura do consumo; Governança Corporativa; Responsabilidade Social 

Corporativa; Diversidade e Genêro; Ética; Cadeia de valores verde; Direitos humanos e 

trabalhistas; Economia global inclusiva e sustentável; Limites planetários; Liderança/gestão 

responsável; Valor compartilhado;  Gestão de shareholders; Gestão de stakeholders; 

Sustentabilidade; Desenvolvimento sustentável; ODS; Triple Bottom Line. 

Questão 17: visando aprofundar a percepção do aprendizado dos conceitos relacionados 

à sustentabilidade, buscou explorar como os alunos respondentes se sentem ou não preparados 

para aplicar em sua prática como profissionais de gestão determinados aspectos relacionados a 

negócios. A escala, composta de cinco possibilidades, compreendeu de “Completamente 
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preparado” até “Completamente não preparado”. Os aspectos e dimensão da gestão de negócios 

foram relacionados em ordem alfabética (em inglês) e para sua definição foi considerada a 

literatura base do presente estudo. Foram os seguintes aspectos: ações anticorrupção; 

externalidades do negócio; materialidades do negócio; competitividade; aspectos ambientais 

(desafios, responsabilidade ambiental, desenvolvimento e difusão de tecnologia e inovação 

verdes etc.); éticos; financeiros; direitos humanos e trabalhistas; inovação; legais/compliance; 

operacionais; gestão de shareholders; gestão de stakeholders; questões sociais; gestão 

estratégica; geração de valor social, ambiental e econômico sustentável. 

Por fim, as três últimas questões foram de resposta única e buscaram compreender se o 

respondente, ao realizar o MBA. Foram elas: 

Questão 18: tinha a percepção de que sua compreensão quanto aos aspectos 

relacionados à sustentabilidade mudou; 

Questão 19: se sentia preparado para lidar com as questões relacionadas à 

sustentabilidade; 

Questão 20: se, para além da formação e educação do MBA e após a conclusão do curso, 

pretendia considerar a sustentabilidade em sua prática profissional, podendo indicar que “Sim, 

definitivamente”, “Sim, se solicitado (compliance, shareholders, política da instituição)”, 

“Não” ou “Não sei”. 

Com base nas 21 respostas da população alvo ao formulário objetivo de entrevista 

estruturada buscamos mapear o perfil dos respondentes – consideradas sua nacionalidade e 

trajetórias acadêmica e profissional – e explorar e identificar as principais percepções dos 

respondentes quanto aos aspectos de sustentabilidade relacionados ao contexto de realização do 

programa de MBA, lócus do presente estudo. De modo a analisar o fenômeno, em triangulação 

com os dados coletados por meio das entrevistas semiestruturadas e sob a lente de análise da 

revisão teórica já apresentada, buscamos responder ao objetivo da presente pesquisa de 

compreender a percepção dos alunos de programas de MBA em como os aspectos da 

sustentabilidade são ou não considerados nesta formação. 

 

2.5 Limitações do estudo 

 

Para o presente estudo foi considerada a metodologia qualitativa exploratória, em que 

buscou-se compreender as dinâmicas sociais inerentes a determinado fenômeno com base em 

coleta de documentos e entrevistas. É, portanto, limitada e pautada em interpretação do autor 

com base no diálogo entre os dados coletados e o arcabouço teórico, já que não se propôs a 
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registrar dados quantitativamente, mas, sim, interpretar as informações conforme elas foram 

coletadas, de modo a promover a formulação de outros problemas mais precisos a serem 

considerados em estudos posteriores (CRESWELL, 2007; GIL, 2007). Objetivou-se, assim, 

compreender uma visão geral de um fato, considerados os próprios sujeitos e suas percepções 

ao vivenciarem o fenômeno pesquisado (GIL, 2007), se limitando a estas percepções. 

Tendo como premissa ser um estudo de natureza qualitativa, indutiva, exploratória e 

descritiva – pode, conforme Yin (2001), apresentar uma visão tendenciosa do autor, a depender 

de como as questões foram elaboradas, bem como repostas serem enviesadas ou haver 

imprecisões por parte do entrevistado por depender de sua memória ou, até mesmo, 

reflexibilidade, quando o entrevistado responde de modo alinhado ao que o pesquisador sugere 

que gostaria de ouvir.  

Além disso, o estudo não abrangeu a totalidade de alunos de MBA, nem uma amostra 

significativa do ponto de vista quantitativo, bem como não objetivou realizar um paralelo destas 

percepções com os pressupostos dos programas de MBA e seus currículos. 

Assim, outras lentes de análise do fenômeno são oportunas e podem apresentar lacunas 

a serem aprofundadas em estudos posteriores, tais como: ouvir professores quanto à 

sustentabilidade aplicada à gestão de negócios e a cursos voltados a gestores; a trajetória e a 

natureza da demanda do mercado por profissionais que façam a gestão dos negócios 

considerados os aspectos da sustentabilidade; o modelo de produção e consumo e seu reflexo 

na gestão de negócios e, então, na formação de executivos em MBA; valores, objetivos e 

princípios de cursos de MBA; ouvir as escolas de negócios; bem como dentre tantas outras 

temáticas que envolvem a complexidade do fenômeno que relaciona a formação de gestores de 

negócios em cursos de MBA e os aspectos da sustentabilidade. 

Consideradas estas limitações, entendemos que os achados que emergiram deste estudo 

são relevantes e oportunos para a compreensão de como a sustentabilidade está presente em 

cursos de MBA na percepção dos alunos, e sugerem como pode-se avançar no que se refere à 

sustentabilidade em formação de gestores no âmbito de programas de MBA e a posterior prática 

profissional desses estudantes enquanto executivos e tomadores de decisão em diferentes 

instituições. 

Para tanto, ressalvadas essas e demais limitações, o próximo item apresenta a análise 

exploratória qualitativa dos dados coletados por meio dos dois instrumentos metodológicos – 

formulário objetivo e entrevistas semiestruturadas – e, em diálogo com o arcabouço teórico, 

apresenta as reflexões e achados que emergiram a partir desta exploração do fenômeno objeto 

desta pesquisa.  



46 
 

 

ACHADOS E DIÁLOGOS 

 

A teoria sem a prática vira 'verbalismo', assim como a 

prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando 

se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação 

criadora e modificadora da realidade. 

Paulo Freire 

 

3.1 Levantamento exploratório dos dados: entrevistas semiestruturadas 

 

As entrevistas de profundidade semiestruturadas foram realizadas considerados quatro 

blocos de questões norteadoras – uma sessão inicial de aquecimento relacionado a aspectos 

pessoais e de trajetória acadêmica e profissional; Bloco 1 – background acadêmico e 

profissional; Bloco 2 – Questões relacionadas à compreensão da sustentabilidade e aplicação 

em sua trajetória acadêmica e profissional; Bloco 3 – sua percepção quanto aos aspectos da 

sustentabilidade aplicados ao programa de MBA. 

As falas literais dos entrevistados constam entre aspas, seguindo exatamente a estrutura 

e os dizeres dos entrevistados conforme gravação, transcrição e tradução para o português. Após 

as aspas consta entre parênteses o apelido utilizado para identificação do entrevistado, de modo 

a não revelar sua identidade, seguindo o formato e a relação de entrevistados dispostos no item 

anterior. Quando necessária a supressão de trechos, foi utilizado o símbolo “[...]”, para 

evidenciar que houve um corte em função da aderência ao tema e à exploração do dado. 

Também quando necessário foi utilizado o mesmo símbolo de modo a acrescentar algum termo 

que, quando da fala verbal sua ausência fez sentido, mas, para a transcrição, foi relevante a 

inclusão de modo a dar o entendimento apresentado pelo entrevistado sob à luz da compreensão 

da pesquisadora sobre a intenção da fala. 

Como as questões foram aplicadas conforme a entrevista fluía, não necessariamente a 

ordem foi a mesma em todas as conversas, bem como os entrevistados ficaram livres para relatar 

suas percepções e respostas. Assim, nos itens a seguir procuramos dispor as respostas por 

temática. Explorando de modo qualitativo os temas e percepções que emergiram das conversas 

conforme as entrevistas foram realizadas. 

 

3.1.1 A trajetória dos respondentes 

O primeiro bloco de entrevista foi relacionado à trajetória acadêmica e profissional dos 

entrevistados. Para além de um aquecimento, buscou conhecer e explorar o contexto de cada 

sujeito e o que o motivou a seguir os caminhos em sua jornada de estudos e profissional. No 
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decorrer de respostas a questões de outros blocos, também foram observadas falas relacionadas 

à trajetória de cada respondente. Ter contato com estes relatos permitiu explorar aspectos 

relevantes para esta pesquisa. A seguir, foram relacionados os temas mais recorrentes. 

As conversas tiveram início buscando conhecer melhor a nacionalidade e o perfil dos 

respondentes. A tabela disposta a seguir (Figura 6), apresenta o perfil dos participantes 

conforme dados fornecidos por eles quando do início da entrevista semiestruturada. De modo 

a preservar a identidade, os nomes reais foram substituídos por siglas compostas de um número 

e uma letra e serão estas as siglas a serem consideradas no decorrer da análise e exploração dos 

dados. 

Figura 6: Quadro com as informações do perfil dos entrevistados 

Nome Nacionalidade 
País de realização 

do MBA 

Idade e 

Gênero 
Data e duração da entrevista 

1B Canadense Canadá 
32 

Masculino 

11/01/2020 

25m37s 

2V 
Indiana e 

Norueguesa 
Espanha 

36 

Feminino 

30/12/2019 

32m25s 

3S Sul-africana África do Sul 
31 

Masculino 

18/12/2019 

29m10s 

4E Argentina Argentina 
28 

Feminino 

18/12/2019 

18m50s 

5D 
Brasileira e 

Espanhola 
Brasil 

29 

Masculino 

19/12/2020 

43m15s 

6N Mexicana 
Estados Unidos da 

América 

29 

Feminino 

18/12/2019 

Registro descartado por 

inviabilidade técnica 

Fonte: elaborado pela autora. 

É possível observar que, dos cinco entrevistados considerados para a análise dos dados, 

quatro deles realizaram o MBA no mesmo país de nascimento. 

Em seguida, o primeiro aspecto explorado teve a ver com trajetória profissional e 

acadêmica. Conforme disposto no quadro a seguir (Figura 7), a maioria dos entrevistados 

alterou ou visa mudar de indústria de atuação: 
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Figura 7: Entrevista semiestruturada - Área de graduação e indústria de atuação anterior ao 

MBA e pretendida 

Nome Área de Graduação 
Indústria anterior ao 

MBA 

Indústria pretendida 

após MBA 

1B Artes Turismo; Educação; Artes. 
Turismo; Tecnologia; 

Educação 

2V Engenharia industrial Indústria Médica Moda; Varejo 

3S 
Produção multimídia/ 

cinema 
Marketing Empreendedorismo 

4E Economia Serviços financeiros Serviços financeiros 

5D Engenharia Civil Consultoria Consultoria; Tecnologia 

Fonte: elaborado pela autora. 

No decorrer das entrevistas, foi possível conhecer com mais profundidade estas decisões 

e intenções: 

• “Trabalhei em Oil & Gas por sete anos, seguido por indústria de equipamentos 

médicos por três anos. Quero ingressar em um setor em que estou mais 

conectada aos produtos e, portanto, escolhi Moda / Varejo” (2V); 

• “Após concluir minha graduação em produção cinematográfica e de mídia, 

encontrei um produtor que trabalhava em publicidade que sugeria que alguém 

com meu tipo de objetivos e paixões gostava de publicidade, e foi por isso que 

fiz uma pós-graduação em marketing. Depois disso, passei 8 anos trabalhando 

predominantemente em duas principais agências de publicidade. Consegui 

trabalhar com muitos clientes de primeira linha e participei de várias 

campanhas multinacionais 360” (3S); 

• “Sou formada em economia pela Universidade de Buenos Aires, Argentina. Eu 

sempre me interessei por história, geografia e matemática, e foi por isso que 

decidi estudar economia. No entanto, pratiquei muito poucos anos como 

economista, pois depois trabalhei em um banco com posições mais relacionadas 

a riscos, conformidade e, finalmente, marketing. Sempre trabalhei em setores 

relacionados a serviços financeiros. Primeiro como consultora e depois em um 
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banco. Quero desenvolver ainda mais minha carreira neste setor, pois há muito 

o que fazer. Com as novas tecnologias e mudanças na sociedade, é necessário 

adaptar os serviços financeiros aos novos padrões socioeconômicos. Quero 

fazer parte dessa mudança em um setor extremamente tradicional” (4E). 

• “Escolhi o curso de engenharia civil por eu ser um bom aluno de exatas, por 

minha curiosidade sobre física e a natureza, por um dia querer empreender 

[...] e por saber que bancos, consultorias e grande parte das empresas é atraída 

por esse tipo de profissional bom de números, raciocínio lógico e resolução de 

problemas [...]. Os fatores de decisão mais importantes para minha vida 

profissional e acadêmica são autonomia, potencial de impacto e geração de 

resultados significativos para pessoas e empresas (lucro, satisfação, 

performance), poder usar minha criatividade, inovar e aprender continuamente. 

E acima de tudo, ética” (5D). 

Estas respostas sugerem uma migração de áreas de atuação, convergindo de atividades 

relacionadas especificamente às suas formações, para posições mais generalistas, consideradas 

suas habilidades, competências e compreendendo adaptação, inovação e impacto social. 

Outro aspecto relevante identificado nas entrevistas foi a motivação para realização 

de um programa de MBA. Em geral, relacionada à transição de carreira e ampliação de saberes 

e práticas, como presente no relato de todos os entrevistados: 

• “O MBA foi uma abordagem mais intencional e específica, pois, depois de 

trabalhar por 10 anos, estava procurando um curso que pudesse me ajudar a 

aprender sobre todas as partes do negócio. Também fiquei curiosa sobre outras 

indústrias em todo o mundo e aprendi os desafios e as boas iniciativas tomadas 

pelas organizações para obter sucesso. Após o MBA, vou entrar no setor de 

moda / varejo. Quero entrar em um novo setor porque adoro assumir novos 

desafios. Quero aprender sobre diferentes setores para que meus horizontes 

sejam ampliados” (2V, advinda de diferentes indústrias e buscando transição 

total de carreira); 

• “[...] senti que não queria ficar preso em publicidade pelo resto da minha vida 

[...]. Era o tipo de setor que você precisava possuir sua própria agência para 

ganhar dinheiro decente e também era um setor que vinha com muita incerteza 

para os proprietários da empresa. O MBA parecia a melhor maneira de me 

aprimorar, explorar novas opções e abrir novas oportunidades. [...] eu queria 

ir além dessa função para uma posição de negócios mais holística. Eu não 
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queria ser apenas um profissional de marketing e estava procurando uma 

posição mais ampla do tipo gerenciamento de negócios. Depois de passar pelo 

processo de MBA, identifico algumas ideias mais empreendedoras que estou 

muito interessado em seguir, sempre gostando da ideia de administrar minha 

própria empresa e sinto que posso ter um impacto positivo maior no mundo ao 

fazê-lo” (3S, advindo de formação em produção multimídia e prática em 

marketing); 

• “Atualmente, quero me especializar em marketing estratégico e o Mestrado tem 

sido uma grande ajuda para focar minha carreira nessa direção. Gosto de 

descobrir e entender o consumidor para desenvolver soluções com base nos 

negócios em que estou envolvido” (4E, advinda de graduação em economia e 

prática em serviços financeiros); 

• “Trabalhei em vendas de turismo, desenvolvimento internacional, educação 

(escolas secundárias), sem fins lucrativos e teatros. Entrei para o IMBA para 

expandir além desses campos e causar um impacto profissional maior” (1B, 

advindo das áreas de educação, turismo e terceiro setor, buscando ampliar sua 

atuação em outros setores e por outras frentes); 

• “Depois de toda a minha experiência prática com negócios e tecnologia, senti 

a necessidade de obter uma educação formal sobre esses temas - então iniciei 

meu MBA em tempo integral” (5D), estudante advindo de graduação em 

engenharia). 

Relevante observar que a escolha de realização de um MBA, seja qual for o contexto e 

a trajetória do aluno, no caso desses entrevistados, envolveu ampliar saberes sobre gestão de 

negócios de modo sistêmicos, para atuar em diferentes frentes e indústrias, buscando 

desenvolver soluções, inovar e promover impacto positivo por meio de suas atividades 

profissionais. Sugerindo, assim, que para estes cinco estudantes de MBA, este programa 

possibilitaria ter contato com as dimensões socioeconômicas da gestão de negócios de modo 

macro, buscando promover um olhar ampliado de diferentes setores e aprimoramento de 

habilidades técnicas e soft skills, permitindo transitarem entre áreas técnicas para áreas de 

gestão. 

 

3.1.2 A sustentabilidade 

Em um segundo momento, ao final do Bloco 1 e início do Bloco 2, as questões 

norteadoras tinham o objetivo de, para além de conhecer a trajetória dos entrevistados, buscar 
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explorar qual a visão que cada um tinha dos aspectos da sustentabilidade, práticas e conceitos 

prévios que, por ventura, tiveram contato no decorrer do seu percurso acadêmico ou 

profissional. Dois aspectos foram os mais presentes. 

O primeiro deles disse respeito ao conhecimento sobre conceitos relacionados à 

sustentabilidade. 

Os ODS não apareceram como uma unanimidade a todos, dois citaram desconhecê-los 

e um entrevistado indicou estar familiarizado e ter aplicado na prática: 

• “Estou bastante familiarizado com os objetivos da ONU em Sustentabilidade, 

fizeram um projeto dentro da educação” (3S). 

• “Não estou familiarizada com os objetivos do desenvolvimento sustentável. 

(Mas) como o setor de moda e varejo enfrenta sérios desafios de 

sustentabilidade, acredito que a sustentabilidade será um aspecto extremamente 

importante na minha tomada de decisão” (2V). 

• Não conheço os objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável [...]. Mas 

tenho um entendimento razoável dos objetivos centrais dos negócios 

sustentáveis” (1B). 

Quanto aos termos “sustentabilidade” e “desenvolvimento sustentável” todos os 

entrevistados tinham conhecimento prévio a respeito e uma compreensão bem semelhante 

quanto a estes conceitos: 

• “Não acho que sustentabilidade seja apenas ecológica ou ambientalmente 

consciente - embora isso seja incrível -, mas sim pensar holisticamente em uma 

empresa e pedir que ela seja mais do que apenas aumentar os lucros trimestre 

após trimestre. Eu acho que negócios sustentáveis são negócios inteligentes, por 

isso é um ponto alto nas minhas decisões” (1B). 

• “Na minha opinião, agora o termo sustentabilidade é sobre como tornar o 

ambiente sustentável. Acredito que o desenvolvimento sustentável é alcançado 

quando afeta todos os setores da sociedade de maneira igual. Qualquer 

desenvolvimento que apenas melhore as condições para poucas pessoas é 

insustentável. Portanto, é diferente da sustentabilidade ambiental” (2V). 

• “Sustentabilidade, para mim, é um sucesso a longo prazo. Ele considera os 

efeitos e objetivos de longo prazo sobre os ganhos de curto prazo. O 

desenvolvimento sustentável é uma parte importante da sustentabilidade, pois 

é o papel ativo da criação de soluções que otimizam o potencial ou o sucesso 
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a longo prazo dos negócios e da sociedade. A sustentabilidade deve ser vital 

para todos na sociedade e nos negócios e certamente deve ser priorizada muito 

mais na tomada de decisões para garantir nosso sucesso a longo prazo” (3S). 

• “Ser sustentável é um modo de vida, considere todos os recursos do mundo, 

entenda que eles não são infinitos e faça uso racional deles. O 

desenvolvimento sustentável tem uma implicação mais produtiva” (4E). 

• “O conceito que eu conheço é o de tripé da sustentabilidade, que une os pilares 

ambiental, social e econômico. Os três pilares devem progredir para que 

qualquer tipo de desenvolvimento seja saudável, continuado, positivo para a 

sociedade e para o mundo, especialmente a longo prazo [...] Tenho a impressão 

de que temas de meio ambiente avançam com menos rapidez pois acabam 

requerendo mudanças em termos de processos industriais e de produtos que 

muitas vezes geram impactos econômicos negativos a curto prazo – o que 

geralmente não interessa a muitas empresas, governos e eleitores [...] Acredito 

que em países em desenvolvimento como o Brasil muita gente acaba ficando 

refém de produtos mais baratos, e o preço acaba sendo um fator de decisão 

muito relevante quando comparado com fatores sociais e ambientais” (5D). 

Ao explorar estas respostas, é possível depreender que a sustentabilidade é entendida 

por este grupo como um tripé conceitual que envolve as dimensões sociais, econômicas e 

ambientais de modo holístico, sendo aspecto vital para sobrevivência a longo prazo da 

sociedade. 

Também é possível depreender que, também para este conjunto de pessoas, o 

desenvolvimento sustentável é um meio para se alcançar a sustentabilidade, e tem mais a ver 

com a prática, com gestão de negócios que criam valor a longo prazo – consideradas as 

dimensões sociais, ambientais e econômicas de modo sistêmico. 

A tecnologia esteve presente na fala de um deles, como destaca o entrevistado (5D): 

“Também tenho muita esperança de que o desenvolvimento tecnológico ajude cada vez mais o 

tripé da sustentabilidade. Acho que os avanços tecnológicos em energias renováveis e uso mais 

eficiente de recursos naturais (meio ambiente), medicina (social), e de produtividade e novos 

produtos e serviços (econômico) são fundamentais para o tripé (da sustentabilidade)”. 

O segundo tema recorrente foi relacionado a se os entrevistados tiveram ou não 

práticas profissionais que aplicassem estes conceitos ou outros aspectos da 

sustentabilidade: 
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• “Profissionalmente, eu fazia parte do comitê de patrimônio dos funcionários 

[...]. Lá tivemos treinamento em sensibilidade cultural, diversidade e igualdade 

e ética. Também estive envolvido em iniciativas de RSE em minhas empresas 

anteriores. Com a raça sendo um tópico importante, também gastamos muito 

tempo em diversidade e igualdade e tivemos uma seção inteira sobre ética e 

governança” (3S). 

• “No meu trabalho, a diversidade de gênero e a responsabilidade social são 

muito incentivadas. Existem grupos nos quais você pode realizar atividades 

específicas para colaborar com a causa. Obviamente, isso exige 

comprometimento fora do horário de trabalho, que nem sempre é possível 

participar. Também. O banco sofreu uma multa bilionária por causa de casos 

de lavagem de dinheiro e colaboração indireta com pagamentos a países 

sancionados. É por isso que muito dinheiro foi solicitado em sistemas e 

processos anticorrupção e compliance” (4E). 

• “Eu acho que as pessoas geralmente contratam alguém para representar a 

sustentabilidade ou mostrar que elas têm uma boa responsabilidade social. 

Infundir as ideias de sustentabilidade nas ações de uma corporação é mais 

complicado, porque a implementação dessas ideias pode ser mais cara” (1B). 

• “No que diz respeito à minha vida profissional, muitas vezes são palavras puras, 

mas pouca ação real. As empresas gostam de falar sobre sustentabilidade, mas 

têm dificuldade em fazer mudanças” (4E). 

• “A maioria desses termos foi incorporada na minha prática. Gênero era um 

foco acadêmico essencial para meu trabalho em teatro e educação; RSE e 

desenvolvimento internacional, foi nosso trabalho [com determinadas 

comunidades] - que também abordou a luta contra a corrupção” (1B). 

• “Já trabalhei especificamente no tema de sustentabilidade nas patentes de 

energia solar e sensores de gás, no pré-vestibular comunitário, tratamentos 

médicos gratuitos para necessitados, e (em empresa) de energia solar e 

eficiência energética. Também recebi muitos treinamentos [...] sobre lavagem 

de dinheiro, anticorrupção, compliance, diversidade e cuidado com os dados 

dos clientes. Acredito que a experiência prática nesses temas é fundamental 

para que eu siga com minhas práticas de sustentabilidade – que irei continuar 

seguindo com certeza [...]. Hoje já se sabe, por exemplo, que oportunidades 
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mais justas para as mulheres estão diretamente relacionadas, causa e efeito, 

demonstradas empiricamente, com melhores condições econômicas e sociais 

nos países. Isso porque melhores oportunidades de estudo e trabalho com menos 

preconceito permitem com que as mulheres, e todas as pessoas, né?, possam 

desenvolver e aplicar seus talentos para contribuir com a sociedade. Todos 

ganhamos ao podermos aproveitar ao máximo o talento e competência uns dos 

outros. Talentos perdidos custam muito caro” (5D). 

•  “Não participei de práticas relacionadas à sustentabilidade. Infelizmente, não 

encontrei esses elementos de sustentabilidade em minha carreira profissional 

ou acadêmica. Acredito que a minha empresa anterior está se esforçando para 

ter a sustentabilidade como parte de seu crescimento. Mas passei um tempo 

considerável em meus esforços pessoais sobre esses tópicos. No futuro, espero 

que minha nova carreira me exponha a esses tópicos” (2V). 

• “O conceito primordial que guia qualquer decisão de minha vida é a ética. No 

mundo acadêmico de business, vejo uma transição constante do modelo antigo 

de shareholders value para uma visão mais abrangente e de longo prazo que 

leva em conta todos os stakeholders” (5D). 

No decorrer das conversas foi possível, portanto, identificar que todos eles consideram 

diversos aspectos como sendo relacionados à sustentabilidade. Quase todos citaram práticas 

profissionais relacionadas a diversidade e igualdade de gênero e raça; três deles citaram ações 

relacionadas a anticorrupção e compliance; outros dois também pontuaram ações de 

responsabilidade social corporativa; e ética, governança e cultura também apareceram nos 

discursos. 

Alguns relatos reverberam um possível momento de transição. A entrevistada 2V 

relatou que não teve contato na prática profissional com aspectos da sustentabilidade, mas 

acredita que há um esforço da indústria em que atuava de ir ao encontro dessas premissas; já os 

entrevistados 4E e 1B indicam que observam discursos relacionados a aspectos da 

sustentabilidade e RSC em seus contextos, mas reforçam que as práticas estão mais na teoria, e 

que, para eles, as empresas têm dificuldade em implementar mudanças; por outro lado, para o 

entrevistado 5D, já é possível observar uma transição entre teoria de shareholders para 

stakeholders e valor compartilhado a longo prazo entre todas as partes envolvidas. 
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3.1.3 Educação e sustentabilidade 

As questões norteadoras do terceiro e último bloco da entrevista semiestruturada 

buscaram observar a percepção dos entrevistados quanto à presença dos aspectos da 

sustentabilidade em sua trajetória acadêmica de modo mais específico e em profundidade. Ao 

explorar as respostas alguns aspectos foram identificados, bem como temas recorrentes. 

Três dos entrevistados relataram atividades acadêmicas anteriores ao MBA 

relacionadas a aspectos da sustentabilidade ou se realizariam cursos que objetivassem endereçar 

estas questões na prática: 

• “Eu acho que é um tópico muito importante no presente e no futuro. Eu estaria 

disposta a fazer cursos sobre o assunto para entender e aplicar melhor esse 

conhecimento em minha vida profissional e pessoal. Embora eu tenha uma ideia, 

deve haver muito mais formação sobre esse assunto, pois esse será um dos 

problemas mais importantes que temos que resolver em mais alguns anos: como 

viver de forma sustentável e fazer negócios dessa maneira” (4E). 

• “Estive envolvido na angariação de fundos para painéis solares e em outros 

projetos sustentáveis e [em ações voltadas à] na educação e em deixar as 

crianças empolgadas com esse tipo de iniciativa” (1B). 

• “Minhas maiores contribuições para sustentabilidade durante o curso de 

engenharia civil foram os já citados projeto de pré-vestibular comunitário e as 

patentes de energia solar e sensores de gás [...]. Apesar de não ter sido o foco 

do meu curso de engenharia civil, os temas ambientais e sociais eram 

amplamente debatidos e postos em prática em projetos em toda a universidade. 

[...]. A nível de tecnologia, [a universidade] possui muitas linhas de pesquisa 

sustentáveis, como energia solar, materiais e bactérias que tratam das águas, 

construção com materiais alternativos, reutilização de rejeitos industriais, etc... 

Para aqueles interessados, portanto, há uma infinidade de projetos de 

sustentabilidade para se envolver” (5D). 

• Já o respondente 3S indicou não ter tido contato com aspectos da 

sustentabilidade anteriormente à realização do MBA: “Não, eu não tinha nada 

parecido na minha graduação. A ideia de sustentabilidade surgiu em vários dos 

cursos que fiz no meu MBA”. 

Um dos cinco alunos de MBA indicou de modo enfático que não teve contato com 

ações formativas relacionadas à sustentabilidade, que tem noção de alguns aspectos e 

expectativa de considerá-los em sua prática profissional após a realização do MBA: 
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• “Infelizmente, não encontrei esses elementos de sustentabilidade em minha 

carreira profissional ou acadêmica [...]. Quando me formei em 2007, não havia 

foco nos cursos de Sustentabilidade. Durante o MBA, eu não tive um curso 

(uma disciplina2) dedicado em Sustentabilidade. Não acredito que existam 

eletivas específicas sobre sustentabilidade [...]. Com base no meu MBA, 

acredito que estou ciente dos conceitos de Sustentabilidade. No entanto, não 

acredito que possua conhecimento suficiente para estar preparada para lidar 

com essas questões como gerente [...]. Profissionalmente, o setor de Moda / 

Varejo pode definitivamente melhorar sua contribuição para o meio ambiente. 

Portanto, terei a oportunidade de abordar a sustentabilidade na prática em 

minha nova carreira” (2V). 

Ao conversarmos sobre iniciativas no MBA relacionadas a aspectos da 

sustentabilidade, emergiram diferentes relatos e percepções, envolvendo desde ações pontuais 

ou reflexivas, disciplinas específicas ou eletivas, estudos de casos transversais, atividades 

extracurriculares, até iniciativas específicas e de profundidade. 

Conforme disposto a seguir, muitos deles indicaram disciplinas ou módulos específicos 

relacionados à sustentabilidade ofertados no decorrer do MBA, seja de modo obrigatório, 

como eletiva ou temática transversal: 

• “Módulos como Desenvolvimento de estratégia e "Tomada de decisões tinham 

componentes, bem como o nosso módulo "Liderança", com forte foco na 

liderança ética. Um de nossos grandes projetos de pesquisa teve que ser 

baseado em um dos ODS da ONU que eu escolhi para a educação” (3S). 

• “Embora eu não tenha realizado cursos (disciplinas) específicos, havia alguns 

relacionados ao assunto” (4E). 

• “[a universidade que cursei] enaltece como é classificada como o número um 

em sustentabilidade; talvez seja, talvez não seja... certamente, a palavra é 

exagerada o suficiente em algumas aulas - mas não tenho certeza de que esteja 

refletida nos ensinamentos básicos ou infundida em aprendizados maiores nas 

aulas. A ideia da abordagem "triple bottom line" realmente alcança os alunos... 

e é incorporada à prática? Isso é tanto uma pergunta para mim quanto qualquer 

outra coisa [...]. Sim, existem eletivas que lidam com esse tópico - “cidades 

 
2 De modo a ir ao encontro de facilidade de compreensão por leitores de língua portuguesa, em função do contexto 

Brasil, o termo em inglês “course” foi traduzido como disciplina. 
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sustentáveis”, por exemplo; também existem professores e departamentos mais 

interessados nesse tipo de trabalho” (1B). 

• “No MBA aprendi aspectos mais técnicos a respeito de legislações, stakeholder 

management, compreensão mais tangível dos impactos da sustentabilidade – ou 

falta dela [...]. Eletivas focadas em temas de sustentabilidade: ética 

corporativa, governança corporativa, tecnologia aplicada ao desenvolvimento 

humano. Ah, no meu Full Time MBA [tivemos] disciplinas específicas de ética, 

governança corporativa, e mesmo cursos obrigatórios como Supply Chain (onde 

o professor abordava assuntos como green supply chain, triple bottom line, 

sharing economy), finanças (ética, compliance), estratégia (ética, 

responsabilidade social corporativa), organizational behavior (ética, boas 

relações de trabalho), brand management (projeto com o Ciclo Orgânico). Em 

alguns cursos [disciplinas], inclusive, havia cases voltados especificamente 

para questões éticas. Selecionei o curso de ética corporativa por razões de 

sustentabilidade” (5D). 

• “O tópico foi abordado em vários cursos [disciplinas] através de estudos de 

caso. Alguns desses cursos foram Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, 

Gerenciamento de Marketing, Inovação Digital e Estratégia. Durante o 

Laboratório de Impacto Social o Desenvolvimento Sustentável foi um tema 

comum para quase todos os projetos” (2V). 

 

3.1.4 E daqui para frente? 

Outros temas orbitaram as conversas com os entrevistados, fomentados pelas questões 

norteadoras. Quatro dos entrevistados foram além da realização do MBA e trouxeram reflexões 

sobre a relevância da sustentabilidade para a prática deles a partir de agora, enquanto gestores 

e como cidadãos: 

• “Preocupo-me com o fato de voltar a um trabalho corporativo em que a 

sustentabilidade não é importante e perder meu ímpeto pessoal em fazer 

mudanças sustentáveis -- mas acho que é por isso que também estou interessado 

em iniciar minha própria empresa” (3S). 

• “No nível pessoal, acredito que a Sustentabilidade é responsabilidade de todos 

e, portanto, devo contribuir trabalhando para isso em minha vida” (2V). 

• “Acho que posso desenvolver uma prática que considere grandes tópicos em 

torno da sustentabilidade. Acho que tenho algum conhecimento geral e um 
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pouco de senso sobre sustentabilidade, e poderia incorporar essas ideias em 

uma prática de sustentabilidade mais específica e tangível na vida real [...]. 

Frequentemente, as empresas desejam desenvolver comunidades positivas, 

evitar arestas e fazer o que é melhor para o mundo. Temos que ajudar as 

pessoas a fazer o melhor para que elas progridam em negócios sustentáveis” 

(1B). 

• “Acredito que mais do que ensinar sustentabilidade em cursos acadêmicos e 

treinamentos, essas práticas devem ser vividas. Portanto o impacto real está 

nas ações dos alunos dos MBAs. Porém, existem muitas outras forças que 

influem em nossas decisões [...], contextos “oportunísticos” para avançar sua 

carreira ou ganhar dinheiro às custas dos outros, corrupção governamental, a 

percepção de práticas antiéticas que, por se tornarem corriqueiras, passam a 

ser percebidas como “normais”, pressão dos superiores e dos investidores por 

resultados imediatos, família, pressões sociais, encruzilhadas na vida que nos 

deixam com decisões difíceis. Há uma série de stakeholders e decisões pessoais 

/ profissionais com objetivos conflitantes a curto prazo. Porém o único 

caminho verdadeiramente exitoso a longo prazo é o da sustentabilidade”. E 

complementou: “Não adianta investir em processos caríssimos e pouco 

eficientes para ajudar o meio ambiente se a sua empresa irá falir (econômico), 

deixar milhares de desempregados (social) e parar de servir seus clientes. 

Destruir o meio ambiente de forma agressiva para adquirir escala e 

produtividade não adianta se os recursos naturais e matéria prima irão acabar 

e a empresa não terá mais como produzir”. 

Nesse sentido, o entrevistado 5D foi mais a fundo nas questões sociais que podem 

envolver aspectos da sustentabilidade e a relevância de promover iniciativas sistêmicas de modo 

a possibilitar o engajamento da população e dos gestores em relação aos aspectos da 

sustentabilidade para a sobrevivência intergeracional: 

• “Por essas e outras razões acredito que uma população com melhor educação, 

acesso a saneamento, saúde, igualdade de oportunidade, segurança e 

trabalhos de remuneração digna é fundamental para a sustentabilidade, pois 

são essas pessoas que fazem parte do mercado consumidor [...]. Não acredito 

que um país consiga aplicar políticas ambientais ou sociais efetivas quando o 

povo passa fome, não tem acesso à educação, saúde e outras coisas básicas 

[...]. Além disso, é claro, uma sociedade com melhor acesso a esses temas irá 
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gerar políticos melhores, cientistas para o avanço de tecnologias mais 

renováveis, menos violência, pobreza, melhores percepções e ações éticas, 

hábitos ambientais mais eficientes e frequentes e muitos outros fatores 

fundamentais para um mundo mais sustentável num ciclo virtuoso de 

feedback positivo” (5D). 

Estes foram os mais relevantes temas que emergiram das entrevistas semiestruturadas e 

que serviram, conjuntamente com os dados coletados no formulário estruturado, conforme 

dispostos no item a seguir, de insumo para análise qualitativo-exploratória. Buscando, por fim, 

responder ao objetivo da presente pesquisa, à luz da teoria que fundamentou este estudo e serviu 

de lente de análise de exploração dos dados coletados. 

 

3.2 Levantamento exploratório dos dados: formulário estruturado 

 

Neste tópico, buscou-se explorar os dados levantados por meio do formulário 

estruturado. Relevante reiterar o caráter objetivo deste formulário, com questões 

prioritariamente fechadas – havendo campos abertos apenas para indicação do curso de 

graduação e indústrias de atuação anterior à realização do MBA e pretendida após a realização 

do MBA. 

Como as questões foram aplicadas de modo linear, uma pré-requisito a outra e todas de 

preenchimento obrigatório, nos itens dispostos a seguir, buscamos explorar os achados de modo 

qualitativo, porém, considerado o dado quantitativo como base para observar os temas e 

percepções que emergiram das respostas. 

Assim, os achados foram divididos em dois grandes temas: a caminhada até aqui – sobre 

a trajetória pessoal, acadêmica e profissional dos respondentes, buscando conhecer 

minimamente o perfil deles; a sustentabilidade, o MBA e o por vir, bloco em que são levantados 

e explorados os dados relativos às questões que relacionam educação, sustentabilidade, prática 

profissional e o papel desses estudantes enquanto gestores após a realização do MBA. 

 

3.2.1 A caminhada até aqui 

Conforme detalhado anteriormente, no Capítulo 2, as questões de 1 a 11, que 

compuseram o bloco 1, objetivaram explorar o perfil pessoal, acadêmico e profissional dos 

respondentes. 
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A maioria dos 21 respondentes, 71%, foi de homens (Figura 8): 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quanto à faixa etária, a maioria dos respondentes tinha, à época da participação na 

pesquisa, entre 31 e 39 anos (Figura 9): 

Fonte: elaborado pela autora. 

Figura 8: Gráfico - Respondentes por gênero 

Figura 9: Gráfico - Respondentes por faixa etária 

Mulher: 6
(29%)

Homem: 15
(71%)

De 26 a 30 
anos: 6 (29%)

De 31 a 39 
anos: 12 (57%)

Até 25 anos:
3 (14%)
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Os 21 respondentes eram de quinze nacionalidades diferentes, são elas (Figura 10): 

Fonte: elaborado pela autora. 

O formulário também objetivou conhecer o país de realização do programa de MBA. 

Foram, ao todo, alunos representantes de cursos de MBA de treze diferentes países (Figura 11): 

Fonte: elaborado pela autora. 

Figura 11: Gráfico - País de realização do MBA 

Figura 10: Gráfico - Respondentes por nacionalidade 
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Com este levantamento, é possível observar que, dos 21 respondentes, cinco deles 

(respondentes 11, 12, 16, 20 e 21, linhas destacadas em tom azul), realizaram o programa de 

MBA em país diferente do de sua nacionalidade (Tabela 1), além de todos eles terem realizado 

um semestre de eletivas de intercâmbio no International MBA das escolas IE ou ESADE, ambas 

as instituições situadas na Espanha: 

Tabela 1: Relação entre nacionalidade e país de realização do MBA 

Respondente Nacionalidade País de realização do MBA (home school) 

1 Australiana Austrália 

2 Australiana Austrália 

3 Brasileira Brasil 

4 Britânica Reino Unido 

5 Canadense Canadá 

6 Chinesa China 

7 Francesa França 

8 Indiana Índia 

9 Indiana Índia 

10 Israelense Israel 

11 Japonês França 

12 Japonês Cingapura 

13 Coreana Coreia do Sul 

14 Coreana Coreia do Sul 

15 Coreana Coreia do Sul 

16 Mexicana Estados Unidos da América 

17 Filipina Filipinas 

18 Sul-africana África do Sul 

19 Sul-africana África do Sul 

20 Espanhola Brasil 

21 Taiwanesa Reino Unido 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Quanto à trajetória acadêmica, conforme disposto no gráfico a seguir (Figura 12), a 

maioria dos respondentes é graduada em engenharia (8). Os demais estão assim divididos entre 

as áreas de administração (3), ciências sociais (3), letras (3), comunicação (2), direito (1) e 

neurociência (1): 

Fonte: elaborado pela autora. 

Conforme disposto a seguir, na Tabela 2, pôde-se observar que, quanto à indústria de 

atuação anteriormente à realização o MBA, bem como a indústria pretendida após a realização 

do curso: (i) as áreas de atuação anteriores ao MBA não são, em sua maioria, relacionadas às 

áreas de formação; (ii) dos 21 respondentes, quinze deles pretendem mudar de indústria ou 

ampliar a área de atuação – conforme linhas com grifos em tons diferentes (Tabela 2): 

Tabela 2: Relação entre indústria anterior e pretendida após a realização do MBA 

Indústria anterior ao MBA: Indústria pretendida após o MBA: Interesse em: 

Private equity Responsabilidade Social Corporativa Mudar de área 

Farmacêutica Consultoria Mudar de área 

Marketing e Publicidade Empreendedorismo Mudar de área 

2 1

1 1 1

1 1

1

1 2 1 1 3

1 2

1N E U R O C I Ê N C I A

L E T R A S

E N G E N H A R I A

D I R E I T O

C O M U N I C A Ç Ã O

C I Ê N C I A S  S O C I A I S

A D M I N I S T R A Ç Ã O

Administração

Administração: Contabilidade

Ciências Sociais

Ciências Sociais: Econômicas e
Políticas
Ciências Sociais: Políticas

Comunicação: produção
midiática
Comunicação: Propaganda

Direito

Engenharia

Engenharia Civil

Engenharia Computacional

Engenharia de Materiais

Engenharia Elétrica

Letras: Inglês/Literatura
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Figura 12: Gráfico - Respondentes por área de graduação 
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Indústria anterior ao MBA: Indústria pretendida após o MBA: Interesse em: 

Manufatura Consultoria Mudar de área 

Entretenimento Tecnologia Mudar de área 

Pesquisa e Desenvolvimento Empreendedorismo Mudar de área 

Construção Serviços de saúde Mudar de área 

Serviços financeiros Tecnologia Mudar de área 

IT Consultoria Mudar de área 

Siderurgia Serviços financeiros Mudar de área 

Consultoria estratégica Tecnologia Mudar de área 

Alimentícia Alimentícia / Consultoria Ampliar a área 

Telecomunicações 
Telecomunicações, Marketing, 

Consultoria 
Ampliar a área 

Engenharia / Construção 
Estratégia, Serviços Financeiros, 

Serviços de Saúde, Infraestrutura 
Ampliar a área 

Consultoria sem fins lucrativos Consultoria com fins lucrativos Ampliar a área 

Seguros Seguros Atuar na mesma área 

Serviços financeiros Serviços financeiros Atuar na mesma área 

Consultoria Consultoria Atuar na mesma área 

Software Software Atuar na mesma área 

Consultoria Consultoria Atuar na mesma área 

Serviços financeiros Serviços financeiros Atuar na mesma área 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Perfazendo, portanto, os seguintes totais (Figura 13): 

Fonte: elaborado pela autora. 

Os respondentes informaram, também, quantos anos de experiência profissional já 

tiveram. Nenhum deles indicou não ter background profissional. Conforme gráfico a seguir 

(Figura 14), a maioria deles tem entre 6 e 10 de experiência profissional, enquanto sete deles 

têm de 1 a 5 anos e quatro respondentes têm mais de 10 anos de prática profissional: 

Fonte: elaborado pela autora. 

Assim, com base no primeiro bloco de questões, sugere-se que o perfil médio dos 

respondentes é do sexo masculino, entre 31 e 39 anos, com 6 a 10 de experiência profissional, 

que atua em área diferente da de formação e que pretende atuar em outra indústria após a 

realização do MBA. 

Figura 14: Gráfico - Respondentes por anos de experiência profissional 

Figura 13: Gráfico - Área pretendida de atuação após a realização do MBA 
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3.2.2 A sustentabilidade, o MBA e o por vir 

Já o segundo bloco de questões da pesquisa estruturada teve como objetivo explorar os 

aspectos relacionados à sustentabilidade e a relação destes à trajetória dos respondentes 

no decorrer do curso de MBA. 

No início do bloco 2, na Questão 12, os 21 participantes responderam que sim: para eles 

os programas de MBA deveriam considerar conceitos relacionados à sustentabilidade. 

No entanto, quando da pesquisa e decisão para realizar o MBA, quatro deles 

selecionaram um curso que fosse aderente aos aspectos da sustentabilidade, enquanto para nove 

respondentes este não era um fator determinante, mas pesquisaram a respeito e, por fim, oito 

deles disseram que não pesquisaram, nem foi um fator determinante como o programa de MBA 

considerava ou não os aspectos relacionados à sustentabilidade (Figura 15): 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quando perguntados qual a percepção que tiveram sobre como a instituição considerava 

ou não oito aspectos relacionados à sustentabilidade, pode-se observar e destacar que (Figura 

16): (i) a maioria dos respondentes indicou que não sabe ou que a instituição não é signatária 

do PRME; (ii) quase a metade deles indicou que a instituição não conta ou eles não sabem se o 

campus é sustentável/verde; (iii) quase a totalidade deles indicou que a instituição realiza ações 

relacionadas à reciclagem de resíduos; (iv) e a maioria indicou haver missões e valores 

relacionados à sustentabilidade, bem como opções de consumo e iniciativas práticas e de 

comunicação relacionadas à sustentabilidade: 

8

9

4

Não, este não foi um fator
determinante e não pesquisei

a respeito.

Não, este não foi um fator
determinante, mas eu
pesquisei a respeito.

Sim, eu selecionei o programa
de MBA considerada a
aderência a questões

relacionadas à
sustentabilidade.

Figura 15: Gráfico - Sustentabilidade como fator de escolha do MBA (Questão 13) 
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Figura 16: Gráfico - Sustentabilidade na instituição de ensino na percepção dos alunos 

(Questão 14) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

Em seguida, objetivou-se explorar como estes alunos perceberam que os aspectos da 

sustentabilidade estiveram ou não integrados ao Programa de MBA, seja em suas práticas, 

atividades extracurriculares ou no currículo das disciplinas obrigatórias e eletivas. Nesta 

questão, os respondentes podiam selecionar um ou mais itens que, na opinião deles, estiveram 

presentes no decorrer da realização do MBA. A saber, na percepção dos respondentes, os 

seguintes aspectos estavam presentes no decorrer da realização do curso (Figura 17): 
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Figura 17: Gráfico - Aspectos da sustentabilidade em atividades curriculares ou 

extracurriculares (Questão 15) 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

Vale destacar que, se por um lado – conforme percepção dos alunos –, na maioria dos 

cursos tenha havido disciplinas eletivas (9), classes ou atividades (11) especificamente sobre 

aspectos da sustentabilidade, por outro lado, em apenas três cursos havia centro de pesquisa 

relacionado à sustentabilidade e para apenas cinco respondentes a sustentabilidade foi percebida 

como integrada a demais disciplinas obrigatórias no decorrer do curso. 

A questão seguinte buscou explorar como os respondentes perceberam sua 

aprendizagem a respeito de determinados conceitos ou termos relacionados à sustentabilidade 

e à gestão de negócios. Embora no formulário tenham sido dispostos em ordem alfabética, o 

gráfico a seguir apresenta os aspectos conforme maior incidência de percepção de 

aprendizagem de “excelente” a “não aprendido”. Além disso, para fins de destaque visual e 

facilitação de localização dos dados levantados (Tabela 3): 

• Por coluna, foi considerada uma cor para cada escala de percepção: verde, aprendizagem 

excelente; azul, aprendizagem boa; laranja, aprendizagem razoável; roxa, aprendizagem 

fraca; marrom, aspecto não aprendido. 
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• Por linha, foi destacada, em negrito, a percepção mais recorrente de aprendizagem 

daquele aspecto: 

Tabela 3: Percepção de aprendizagem de determinados conceitos/termos (Questão 16) 

Percepção de aprendizagem 

dos seguintes aspectos 
Excelente Boa Razoável Fraca 

Não 

aprendido 

Ética 13 3 4 1 0 

ODS 9 6 1 5 0 

Sustentabilidade 8 7 2 4 0 

Valor compartilhado 8 6 5 1 1 

Desenvolvimento sustentável 8 5 5 2 1 

Liderança/gestão responsável 7 9 5 0 0 

Cultura do consumo 7 7 4 3 0 

Gestão de shareholders 7 6 5 3 0 

Anticorrupção 7 6 2 4 2 

Gestão de stakeholders 6 10 2 3 0 

Cadeia de valores verde 6 3 7 3 2 

Diversidade e Gênero 5 10 2 4 0 

Compliance 5 9 3 3 1 

Responsabilidade Social Corporativa 5 8 7 1 0 

Triple Bottom Line 5 7 3 2 4 

Direitos humanos e trabalhistas 5 6 5 4 1 

Limites planetários 5 4 5 4 3 

Governança Corporativa 4 10 5 1 1 

Economia global inclusiva e sustentável 4 9 6 1 1 

Fonte: elaborada pela autora. 

Ainda com base nesta percepção, somamos as percepções “excelente” e “boa” e 

somamos as percepções “razoável”, “fraca” e aspecto “não aprendido”, de modo a ter uma 

categorização mais abrangente para fins de análise e exploração dos dados coletados (Tabela 

4): 

Tabela 4: Percepções de aprendizagem agrupadas (Questão 16) 

 Aprendizagem significativa Aprendizagem incipiente ou nula 

Aspectos Excelente Boa Total Razoável Fraca 
Não 

aprendido 
Total 

Gestão de 

stakeholders 
6 10 16 2 3 0 5 

Liderança/gestão 

responsável 
7 9 16 5 0 0 5 

Ética 13 3 16 4 1 0 5 

Diversidade e 

Gênero 
5 10 15 2 4 0 6 

Sustentabilidade 8 7 15 2 4 0 6 

ODS 9 6 15 1 5 0 6 
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 Aprendizagem significativa Aprendizagem incipiente ou nula 

Aspectos Excelente Boa Total Razoável Fraca 
Não 

aprendido 
Total 

Governança 

Corporativa 
4 10 14 5 1 1 7 

Compliance 5 9 14 3 3 1 7 

Cultura do 

consumo 
7 7 14 4 3 0 7 

Valor 

compartilhado 
8 6 14 5 1 1 7 

Economia global 

inclusiva e 

sustentável 

4 9 13 6 1 1 8 

Responsabilidade 

Social Corporativa 
5 8 13 7 1 0 8 

Gestão de 

shareholders 
7 6 13 5 3 0 8 

Anticorrupção 7 6 13 2 4 2 8 

Desenvolvimento 

sustentável 
8 5 13 5 2 1 8 

Triple Bottom Line 5 7 12 3 2 4 9 

Direitos humanos e 

trabalhistas 
5 6 11 5 4 1 10 

Limites planetários 5 4 9 5 4 3 12 

Cadeia de valores 

verde 
6 3 9 7 3 2 12 

Fonte: elaborada pela autora. 

É possível observar que, de todos os aspectos, em dois deles a maioria dos respondentes 

indicou que sua percepção foi de não ter aprendido ou ter tido uma aprendizagem incipiente – 

razoável ou fraca – a respeito. Foram eles: Limites planetários e Cadeia de Valores Verde 

(Green Supply Chain). 

Todos os demais aspectos foram percebidos como aprendidos pela maioria dos 

respondentes, com destaque aos aspectos: Gestão de stakeholders, Liderança/gestão 

responsável e Ética. Todos estes citados por 16 respondentes como tendo aprendido de modo 

excelente ou bom o conceito. Relevante destacar que houve mais percepção de aprendizagem 

quanto ao termo “Gestão de Stakeholders” do que em relação ao termo “Gestão de 

Shareholders”, indicando uma tendência quanto aos conceitos de gestão aplicados no currículo 

destes cursos, com uma possível ênfase em todas as partes envolvidas. 

Muito embora dois aspectos específicos da sustentabilidade – Limites Planetários e 

Cadeia de Valores Verde – tenham sido percebidos como aprendizagem incipiente pela maioria, 

vale destacar que, de modo geral, a percepção de aprendizagem quanto aos aspectos indicados 

pela literatura foi positivo, em contraponto à indicação de que a sustentabilidade está presente 

no currículo e em atividades extracurriculares (questão 15, Gráfico 10). Sugerindo, assim, que, 
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embora não tenha havido uma percepção clara de que os aspectos estavam sendo trabalhados 

no decorrer do curso, muitos dos conceitos relacionados à sustentabilidade foram, ao que as 

respostas indicam, aprendidos de modo transversal. 

Para além de explorar qual a percepção dos alunos quanto sua aprendizagem, a pesquisa 

estruturada também buscou observar se, após a realização do MBA e baseado no curso, em que 

medida eles se sentem ou não preparados para aplicar em sua prática profissional os seguintes 

aspectos relacionados à gestão e à sustentabilidade (Figura 18): 

Fonte: elaborado pela autora. 

A Questão 17 objetivou, portanto, explorar a observação entre teoria e prática: o que 

aprendi e como me sinto para aplicar aquele conhecimento. Conforme o gráfico disposto 

anteriormente (Figura 18), pode-se observar uma correspondência entre o aprendido e a 

percepção de se sentir preparado para atuar na indústria como profissional de gestão. 

Figura 18: Gráfico - Como se sente para aplicar em sua prática profissional (Questão 17) 
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De todos os aspectos, os relacionados à gestão em si – foco de um MBA – são aqueles 

que os respondentes se sentem mais confiantes em colocar em prática – gestão de stakeholders, 

estratégica, de inovação, de aspectos financeiros e competitividade. Quanto aos aspectos 

especificamente relacionados à sustentabilidade, as questões éticas, sociais e ambientais 

também foram relacionadas como a maioria se sentindo preparado para considerar em sua 

prática executiva. 

Aspectos legais mais específicos – anticorrupção, direitos humanos e trabalhistas, 

compliance –, bem como externalidades e materialidades do negócio são os que os respondentes 

indicaram se sentir menos preparados para aplicar em sua prática como profissionais de gestão. 

Em seguida, os respondentes foram convidados a indicar se, após a conclusão do 

programa de MBA, sua compreensão dos aspectos de sustentabilidade mudou (Questão 18) – 

seis deles indicaram que mudou totalmente, enquanto todos os demais, 15, indicaram que 

mudou parcialmente. Mais um achado que sugestiona o MBA ter despertado um conhecimento 

mais aprofundado dos aspectos da sustentabilidade, mesmo em contraponto à percepção dos 

próprios respondentes de que tais aspectos não estão sendo aplicados no decorrer do curso de 

modo enfático. 

Por outro lado, conforme disposto a seguir, paralelo entre “aprender os conceitos” e se 

sentir preparado em “aplicar os conceitos” relacionados à sustentabilidade em sua prática 

profissional com a realização do MBA. Os respondentes indicam que, com o MBA, seu 

entendimento quanto à sustentabilidade mudou significativamente, bem como são vários os 

conceitos que indicam que aprenderam. No entanto, ao falar em prática, sugerem se sentir 

confortáveis em aplicar os conceitos relacionados especificamente à gestão e não tão bem 

preparados em endereçar as questões relativas especificamente à sustentabilidade (Figura 19): 

Fonte: elaborado pela autora. 

Figura 19: Gráfico - O quão preparado está para endereçar os aspectos de sustentabilidade 

(Questão 19) 
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Por fim, a última questão objetivou conhecer como os respondentes pensam em 

considerar a sustentabilidade em sua prática profissional após a realização do MBA. Indo ao 

encontro da questão 18, em que todos os respondentes indicaram que, ao realizar o MBA, a 

percepção deles quanto aos aspectos da sustentabilidade foi ampliada parcial ou totalmente, 

nessa questão eles também indicaram em sua maioria, 17 deles, que pretendem, sim, considerar 

a sustentabilidade em sua prática profissional, enquanto os outros quatro respondentes 

indicaram que pretendem aplicar estes aspectos, porém, apenas se solicitado pela organização 

(compliance, shareholders, política da instituição). 

Neste segundo bloco, os achados principais foram que: 

• São poucas as percepções de que a sustentabilidade está aplicada na prática das 

instituições. Havendo clareza na coleta de resíduos e campanhas 

comunicacionais relacionadas à sustentabilidade, por exemplo, mas pouca 

percepção dos alunos quanto às instituições serem ou não signatárias do PRME, 

princípios, guias, missões ou valores correspondentes a estes aspectos ou o 

campus ser ou não considerado verde ou sustentável; 

• Este achado vai ao encontro de que a maioria dos respondentes não considerou 

a sustentabilidade como fator determinante para a escolha do curso e 

instituição de realização do MBA; 

• Por outro lado, foi significativa a percepção dos alunos quanto ao currículo 

dos cursos considerar a sustentabilidade, havendo incidência de disciplina 

obrigatória ou eletiva de aspectos específicos da sustentabilidade ou a existência 

de atividades integradas a outras disciplinas ou extracurriculares – como clubes 

– relacionadas à sustentabilidade; 

• Por fim, houve um paralelo entre “aprender os conceitos” e se sentir preparado 

em “aplicar os conceitos” relacionados à sustentabilidade em sua prática 

profissional após a realização do MBA. Os respondentes indicam que, com o 

MBA, seu entendimento quanto à sustentabilidade mudou significativamente, 

bem como são vários os conceitos que indicam que aprenderam. No entanto, ao 

falar em prática, sugerem se sentir confortáveis em aplicar os conceitos 

relacionados especificamente à gestão e não tão bem preparados em endereçar 

as questões relativas especificamente à sustentabilidade. 

Assim, com base nos dados coletados junto a estes 21 respondentes do formulário 

objetivo, pôde-se observar a percepção dos alunos quanto aos aspectos da sustentabilidade no 
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que se refere às dimensões econômicas, sociais e ambientais no âmbito da realização do MBA. 

Para além dos aspectos, buscou-se fazer um levantamento da percepção que tiveram quanto à 

sustentabilidade aplicada na instituição, no currículo do curso, nas atividades extracurriculares 

e, ainda, a percepção deles quanto sua aprendizagem e preparo para endereçar estas questões 

em sua prática profissional. 

Neste sentido, o próximo item visa explorar os dados coletados por meio dos dois 

instrumentos – entrevista semiestruturada e formulário objetivo –, e deles fazer emergir os 

achados da pesquisa com base na teoria que fundamenta o presente estudo. 

 

3.3 Análise exploratória dos dados coletados à luz da teoria 

 

Ao consolidar os achados que emergiram dos dois instrumentos de coleta de dados – 

entrevista semiestruturada e formulário objetivo –, foi possível explorar os aspectos que 

emergiram, semelhantes ou não, visando compreender o fenômeno de “como os aspectos da 

sustentabilidade estão integrados a cursos de MBA na percepção dos alunos?”, à luz da 

revisão de literatura. 

As respostas aos dois instrumentos, após consolidação e análise dos dados, puderam ser 

agrupadas nas temáticas: Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável; Práticas de gestão 

relacionadas à sustentabilidade; O MBA e a sustentabilidade. Estes três grupos temáticos e a 

síntese dos achados constam descritos nos itens a seguir. 

 

3.3.1 Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável 

Anteriormente a explorar a percepção dos alunos, buscou-se, também, compreender 

qual a visão que eles têm dos conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e o 

papel da educação de gestores em relação a estes aspectos. 

Durante as entrevistas semiestruturadas, algumas questões norteadoras buscaram 

explorar a compreensão dos alunos quanto a estes conceitos, os achados assim dialogam com a 

teoria que fundamenta o presente estudo conforme as temáticas-macro categorizadas a seguir: 

Conforme o Princípio 2 do PRME, os cursos de MBA precisam incorporar os valores da 

responsabilidade social global, como o Pacto Global das Nações Unidas e os ODS. No entanto, 

os ODS não apareceram como uma unanimidade a todos os entrevistados, inclusive, dois dos 

cinco deles citaram desconhecê-los e apenas um entrevistado indicou estar familiarizado e ter 

aplicado na prática questões relativas aos ODS. Especificamente quanto aos ODS, para 

Weybrecht (2017), existe uma oportunidade para as escolas de administração considerarem os 
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Objetivos em suas práticas de modo a reunir pessoas, ideias e pesquisas e considera que, além 

de ter um impacto positivo por meio do ensino e pesquisa, os ODS oferecem outra oportunidade 

para as escolas de negócios utilizá-los como facilitador da mudança. 

Quanto aos termos “sustentabilidade” e “desenvolvimento sustentável”, todos os 

entrevistados tinham conhecimento prévio a respeito e uma compreensão bem semelhante 

quanto a estes conceitos. A sustentabilidade é entendida por este grupo como um tripé 

conceitual que envolve as dimensões sociais, econômicas e ambientais de modo sistêmico, 

sendo aspecto vital para sobrevivência a longo prazo da sociedade. Conforme disposto no 

quadro a seguir (Figura 20), para eles, de modo geral, pode-se depreender que o 

desenvolvimento sustentável é um meio para se alcançar a sustentabilidade, e tem mais a ver 

com a prática, com gestão de negócios que criam valor a longo prazo, indo ao encontro do 

primeiro princípio do PRME, que visa desenvolver a capacidade dos alunos para serem 

geradores de valor sustentável para as empresas e a sociedade e trabalhar para uma economia 

global inclusiva e sustentável: 

Figura 20: Quadro de relação entre conceitos de sustentabilidade e o que emergiu das 

entrevistas 

Dimensão conceitual O que emergiu das entrevistas 

semiestruturadas 

Desenvolvimento sustentável é considerado 

um processo contínuo, um meio para atingir 

a sustentabilidade – dos ecossistemas, da 

sociedade, dos negócios. Processo que visa, 

portanto, equidade geracional, compreendendo 

as dimensões éticas, econômicas, sociais e 

ambientais de modo sistêmico e orgânico, 

conciliando crescimento econômico global, 

respeitados os limites planetários, a 

preservação dos recursos naturais e uso 

sustentável destes recursos, com justa 

distribuição das oportunidades sociais. 

- Sustentabilidade é entendida por este grupo 

como um tripé conceitual que envolve as 

dimensões sociais, econômicas e ambientais de 

modo sistêmico, sendo aspecto vital para 

sobrevivência a longo prazo da sociedade. 

- Desenvolvimento sustentável é um meio 

para se alcançar a sustentabilidade, e tem 

mais a ver com a prática, com gestão de 

negócios que criam valor a longo prazo. 

- Percepção de necessidade e valorização de um 

modelo de gestão sistêmico. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Nas questões objetivas, este tema também apareceu, no entanto, não foi especificidade 

de nenhuma das questões explorar qual a compreensão dos alunos quanto aos conceitos de 

sustentabilidade ou desenvolvimento anteriormente à realização do MBA. A totalidade dos 

respondentes indicou que, com a realização do MBA, seu entendimento quanto à 

sustentabilidade mudou significativamente, bem como são vários os conceitos que indicam que 

aprenderam no decorrer do curso e são relacionados a aspectos da sustentabilidade, tais como 

ética, gestão de stakeholders e diversidade e gênero – aspectos a serem melhor detalhados na 

temática MBA e Sustentabilidade. 
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3.3.2 Práticas de gestão relacionadas à sustentabilidade 

Outra temática que emergiu nas entrevistas semiestruturadas de modo geral foi a 

sustentabilidade estar ou não integrada a práticas profissionais que os respondentes já 

vivenciaram. Dos entrevistados, quatro deles citaram práticas relacionadas a aspectos da 

sustentabilidade em sua trajetória profissional. A diversidade e igualdade de gênero e raça 

esteve presente no discurso de quatro entrevistados; três deles citaram ações relacionadas a 

anticorrupção e compliance; outros dois também pontuaram ações de responsabilidade social 

corporativa; e ética, governança e cultura foram citados por um respondente cada. 

No entanto, dois dos entrevistados destacaram o distanciamento entre a teoria e a prática 

e sinalizaram uma preocupação em relação à sustentabilidade estar mais presente em discursos 

das organizações e em departamentos específicos do que de modo sistêmico às suas atividades. 

No quadro a seguir (Figura 21) é possível verificar o paralelo entre a revisão de literatura 

do presente estudo no que se refere à dimensão conceitual da sustentabilidade na prática da 

gestão de negócios e os principais achados que emergiram das entrevistas semiestruturadas: 

Figura 21: Quadro de relação entre a prática da sustentabilidade conforme dimensão 

conceitual e o que emergiu das entrevistas 

Dimensão conceitual O que emergiu das entrevistas semiestruturadas 

Compreensão do contexto da 

sustentabilidade aplicada à gestão de 

organizações: práticas e conceitos, 

perpassando ações incrementais, até a 

sustentabilidade inerente ao core 

business, integrando a 

sustentabilidade aos negócios de tal 

modo a gerar valor social, ambiental 

e financeiro. 

Sustentabilidade à luz das dimensões 

ética, econômica, social e ambiental, 

do contexto das questões relacionadas 

ao clima, dos conceitos de gestão 

empresarial e o papel social das 

organizações, com vistas à gestão 

socioambientalmente responsável, 

capaz de lidar com desafios complexos, 

buscando a sustentabilidade dos 

ecossistemas, da sociedade e dos 

negócios. 

- Práticas profissionais relacionadas a diferentes 

aspectos da sustentabilidade - diversidade e igualdade 

de gênero e raça, anticorrupção e compliance, ações de 

responsabilidade social corporativa, ética, governança e 

cultura. 

- Um dos entrevistados indicou que não teve contato na 

prática profissional com aspectos da sustentabilidade, 

mas acredita que há um esforço da indústria em que 

atuava de ir ao encontro dessas premissas. 

- Um outro entrevistado indicou que é possível observar 

uma transição entre teoria de shareholders para 

stakeholders e valor compartilhado a longo prazo entre 

todas as partes envolvidas em suas práticas profissionais. 

- Dois entrevistados entendem que há discursos 

relacionados a aspectos da sustentabilidade e RSC em 

seus contextos, mas reforçam que as práticas estão 

mais na teoria, e que, para eles, as empresas têm 

dificuldade em implementar mudanças sistêmicas. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Não foi foco com a pesquisa estruturada compreender a trajetória profissional dos 

respondentes, no entanto, foi possível fazer um paralelo entre o que eles aprenderam quanto a 
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aspectos da sustentabilidade e como se sentem preparados em aplicar estes conceitos em suas 

práticas profissionais futuras. 

É possível depreender que, com o MBA, o entendimento quanto à sustentabilidade 

mudou significativamente, bem como são vários os conceitos relacionados a aspectos da 

sustentabilidade que indicam que aprenderam. Por outro lado, ao falar em prática, os 

respondentes sugerem se sentir mais confortáveis em aplicar os conceitos relacionados 

especificamente à gestão e não tão bem preparados em endereçar as questões relativas à 

sustentabilidade, indo, portanto, ao encontro dos achados que emergiram ao analisar as 

entrevistas semiestruturadas. 

Embora relevantes do ponto de vista da prática profissional, estes achados são o foco do 

próximo item, em que estes temas, que emergiram de ambos os instrumentos, relacionados à 

percepção dos aspectos da sustentabilidade nos cursos de MBA, foram analisados. 

 

3.3.3 O MBA e a sustentabilidade 

Conforme a revisão de literatura do presente estudo, a educação e a sustentabilidade têm 

papel fundamental na formação de gestores para uma prática profissional com vistas a equidade 

geracional, compreendendo as dimensões éticas, econômicas, sociais e ambientais de modo 

sistêmico e orgânico, conciliando crescimento econômico global, respeitados os limites 

planetários, a preservação dos recursos naturais e uso sustentável destes recursos, com justa 

distribuição das oportunidades sociais (VEIGA, 2015). 

No quadro a seguir (Figura 22), consta a sistematização da compreensão dos conceitos 

de educação formal, educação de gestores e educação para a sustentabilidade conforme 

considerados na revisão de literatura e base de fundamentação teórica para análise dos dados 

coletados: 

Figura 22: Dimensões conceituais de educação formal, formação de gestores e educação 

para a sustentabilidade 

Educação Formal Formação de gestores Educação para a 

sustentabilidade 

Tem papel fundamental na 

sociedade e precisa 

promover conhecimento 

abrangente e transversal, 

que relacione as atividades 

humanas com os aspectos 

econômicos e os aspectos 

ambientais. 

Precisa promover a sustentação 

dos sistemas e da sociedade, de 

modo que as organizações e as 

pessoas sejam capazes de lidar 

com ambientes imprevisíveis, 

impactados por adventos 

tecnológicos, éticos, geopolíticos, 

socioambientais cada vez mais 

dinâmicos e imediatos. 

Pode ter um papel significativo 

para promover que os gestores 

que realizem um MBA tenham 

as habilidades e os 

conhecimentos necessários 

para lidar com ambientes 

imprevisíveis, visando a 

gestão sistêmica das 

organizações. 
Fonte: elaborado pela autora com base na sistematização de conceitos do Capítulo 1 do presente estudo. 
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Antes de dar início à análise exploratória comparativa das respostas, cabe destacar a 

motivação dos respondentes para realização do curso de MBA. Com as entrevistas 

semiestruturadas foi possível observar que o principal motivador para a realização de um MBA 

foi a possibilidade de mudança ou ampliação de área de atuação. Aspectos que também 

puderam ser observados quando das respostas ao formulário objetivo, considerando que dos 21 

respondentes, quinze deles pretendem mudar de indústria ou ampliar a área de atuação após a 

realização do MBA. O que sugere ser um grupo de sujeitos que buscam explorar outras 

vertentes de pensamento, atuação e gestão. 

Para explorar como os alunos percebem se a sustentabilidade está ou não integrada no 

decorrer da realização dos cursos de MBA, em ambos os instrumentos foram considerados três 

aspectos-macro para categorização das respostas. Buscando observar quais temas dentro de 

cada um desses aspectos emergiu da coleta e análise dos dados. Estes três aspectos são 

relacionados a aspectos da sustentabilidade presentes no currículo do curso, na instituição em 

si ou em iniciativas e práticas junto a agentes externos à instituição em que realizou o curso, 

conforme descritos a seguir. 

 

Currículo 

Não é de hoje que a sustentabilidade está presente no currículo de escolas de negócio 

consideradas as dimensões econômicas, sociais, ambientais e éticas inerentes à formação de 

gestores. Pode ser por meio de disciplinas específicas, sejam compulsórias ou eletivas – como 

as relacionadas a ética, gestão ambiental, cadeia supply chain, diversidade e gênero, 

responsabilidade social corporativa, compliance e governança etc. –, bem como podem haver 

iniciativas extracurriculares ou institucionais relacionadas à sustentabilidade ou aspectos 

integrados de modo transversal a demais disciplinas – como em estudos de caso, projetos, 

laboratório. Recentemente, alguns pesquisadores observaram que há uma preocupação 

crescente com a sustentabilidade na prática de cursos de administração e relacionados à gestão 

de negócios (DEMAJOROVIC; DA SILVA, 2012; GODOY; BRUNSTEIN; FISCHER, 2013; 

Aspectos transversais ou específicos relacionados à sustentabilidade em diferentes 

disciplinas – eletivas ou obrigatórias – bem como de modo integrado a outras disciplinas, 

envolvendo estudos de caso, projetos, laboratórios, centros de pesquisa, congressos, 

workshops, outras atividades curriculares relacionadas aos aspectos da sustentabilidade e 

vinculadas ao currículo do curso (BRUNSTEIN, 2018; WEYBRECHT, 2017; PRME, 

2013). 
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PAINTER-MORLAND et al., 2016; CELIA PALMA; AVILA PEDROZO; BARCELOS 

ALVES, 2018). 

É possível identificar que, gradualmente, estas iniciativas veem sendo incrementadas 

em quantidade e densidade (BRUNSTEIN; SAMBIASE; BRUNNQUELL, 2018), no entanto, 

Sterling (2004) destaca a necessidade de que seja articulado um projeto educacional que 

promova uma mudança de cultura e forneça uma visão mais integrada da educação, de modo 

sistêmico aos aspectos da sustentabilidade. Nesse sentido, para Weybrecht (2017), faz-se 

necessário considerar a sustentabilidade não como uma especialidade ou um departamento 

distante da gestão do negócio, mas, sim, mudar a abordagem para uma que reconheça que esses 

aspectos da sustentabilidade fazem parte de todas as carreiras. 

Para Demajorovic e da Silva (2012) “a formação de administradores com pressupostos 

orientados pela sustentabilidade exige novas propostas pedagógicas interdisciplinares, em que 

a visão integrada, sistêmica e holística substitua os projetos pedagógicos disciplinares” 

(DEMAJOROVIC; DA SILVA, 2012, p. 8) em que há pode haver uma visão fragmentada dos 

desafios da gestão. 

Os achados das entrevistas semiestruturadas permitem observar que os aspectos da 

sustentabilidade estão presentes no currículo de algum modo conforme a percepção dos alunos, 

mas, em geral, de modo específico relacionado a disciplinas ou estudos de caso pontuais. 

Retomando: quatro dos entrevistados indicaram que tiveram disciplinas ou módulos específicos 

relacionados à sustentabilidade ofertados no decorrer do MBA, seja de modo obrigatório, como 

eletiva ou temática transversal - estudos de caso, projetos, laboratórios. Um dos cinco alunos 

de MBA indicou de modo enfático que não teve contato com ações formativas relacionadas à 

sustentabilidade, mas que tem noção de alguns aspectos e expectativa de considerá-los em sua 

prática profissional após a realização do MBA 

Em consonância às entrevistas semiestruturadas, as respostas ao formulário objetivo 

indicam que, na percepção dos alunos, na maioria dos cursos foram ofertadas disciplinas 

eletivas (9), classes ou atividades (11) especificamente sobre aspectos da sustentabilidade; por 

outro lado, apenas três respondentes indicaram ter ciência de que havia centro de pesquisa 

relacionado à sustentabilidade; enquanto cinco respondentes indicaram que a sustentabilidade 

foi percebida como integrada a demais disciplinas obrigatórias no decorrer do curso. 

Para Sterling (2004), é necessário adotar uma perspectiva sistêmica que aproveite 

políticas e práticas de aprendizado voltadas a uma mudança transformadora. Assim, entende 

que a sustentabilidade não requer ser considerada como um complemento das estruturas e 

currículos existentes, mas implica uma mudança de epistemologia e de prática educacional.  
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Os quatro primeiros princípios dos PRME (2013) reforçam o caráter sistêmico da gestão 

para uma economia que gere valor sustentável para as empresas, evidenciando a incorporação 

dos valores da responsabilidade social global, como o Pacto Global das Nações Unidas e os 

ODS e a viabilidade de pesquisas e de estruturas que possibilitem experiências de aprendizagem 

eficazes para a liderança responsável direcionadas à criação de valor social, ambiental e 

econômico sustentável. 

Nesse sentido, para além das disciplinas estanques e atividades específicas relacionadas 

aos aspectos da sustentabilidade, ao analisar as respostas ao formulário objetivo, pode-se 

depreender que a percepção de aprendizagem quanto aos aspectos indicados pela literatura foi 

positiva. Sugerindo, assim, que, embora não tenha havido uma percepção clara de que os 

aspectos estavam sendo trabalhados no decorrer do curso, muitos dos conceitos relacionados à 

sustentabilidade foram, ao que as respostas indicam, aprendidos de modo transversal. 

Indo ao encontro do entendimento de Weybrecht (2015) de que questões globais, de 

sustentabilidade e de negócios são cada vez mais multidisciplinares e faz-se necessário 

promover que os futuros gestores sejam capazes de compreender estas questões, envolver as 

diferentes partes interessadas e explorar e implementar soluções que envolvem diferentes 

saberes e compreensões de mundo, para além de uma abordagem estritamente disciplinar. 

 

Institucional 

Ao avaliar as respostas ao formulário objetivo, verificou-se que são poucas as 

percepções de que a sustentabilidade está aplicada na prática das instituições de ensino em que 

realizaram o programa de MBA. Havendo clareza quanto à coleta de resíduos e campanhas 

comunicacionais relacionadas à sustentabilidade, por exemplo, mas pouca percepção dos 

alunos quanto às instituições serem ou não signatárias do PRME, princípios, guias, missões ou 

valores correspondentes a estes aspectos ou o campus ser ou não considerado verde ou 

sustentável. 

Brunstein (2015) destaca que, se a sustentabilidade estiver presente de maneira 

sistemática na instituição, inevitavelmente será refletida de modo integrado ao currículo e às 

práticas pedagógicas. Os PRME reforçam esta proposta de que as escolas de negócios 

Aspectos relacionados à sustentabilidade inerentes à instituição, tais como missão, valores, 

aderência ao PRME, clubes, eventos, iniciativas sustentáveis, campanhas, campus verde e 

demais atividades institucionais ou extracurriculares promovidas pela instituição 

(BRUNSTEIN, 2018; WEYBRECHT, 2017; PRME, 2013).  
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incorporem os valores da responsabilidade social global e promovam estruturas que 

possibilitem experiências de aprendizagem eficazes para a liderança responsável. 

Esse paradoxo pôde ser observado nas respostas à pesquisa objetiva: muito embora 

todos os respondentes entendem que os programas de MBA deveriam considerar conceitos 

relacionados à sustentabilidade, apenas quatro deles selecionaram um curso que fosse aderente 

aos aspectos da sustentabilidade, enquanto para nove respondentes este não era um fator 

determinante, embora tenham pesquisado a respeito e, por fim, oito deles disseram que não 

pesquisaram, nem foi um fator determinante como o programa de MBA – e, portanto, a escola 

de negócio – considerava ou não os aspectos relacionados à sustentabilidade. 

Para Sterling (2004), uma mudança na cultura educacional requer um aprendizado 

profundo de todos os atores - tomadores de decisão política, gerentes, teóricos, pesquisadores 

e profissionais: as instituições de ensino superior podem desempenhar um papel sistêmico e 

construtivo na transição para a sustentabilidade, seja por meio de experiências de aprendizagem 

transformadoras, seja por meio da própria instituição considerar os aspectos da sustentabilidade 

em seu cotidiano. 

Assim, as respostas ao formulário objetivo indicam um distanciamento entre iniciativas 

pontuais de sustentabilidade – como reciclagem e ofertas sustentáveis de produtos de cantina, 

por exemplo – e a integração da sustentabilidade como inerente à instituição de ensino e sua 

comunidade. Nesse sentido, Weybrecht (2017) reitera que as escolas de negócios têm a 

responsabilidade de traduzir na prática esse importante plano global relacionado à 

sustentabilidade em algo que ressoe em sua comunidade, em sua prática. 

 

Agentes externos e a relação com a prática 

Para Celia Palma, Avila Pedrozo e Barcelos Alves (2018), as escolas de negócios 

desempenham um papel fundamental, já que é o local em que gestores têm contato com visões 

de mundo e das organizações. Assim, ao trabalharem aspectos associados à sustentabilidade e 

ao papel das organizações diante dos desafios impostos por essas temáticas, os cursos de MBA 

Aspectos da sustentabilidade aplicados em iniciativas junto a organizações externas à 

instituição, sejam atividades práticas em diferentes organizações, mobilização ou 

iniciativas relacionadas à sustentabilidade junto à comunidade local, parcerias com outras 

instituições de ensino e pesquisa e demais atividades que envolvam aspectos da 

sustentabilidade e agentes e organizações externos à instituição de ensino em que realizou 

o curso de MBA (BRUNSTEIN, 2018; WEYBRECHT, 2017; PRME, 2013). 
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podem ser responsáveis por ampliar a visão dos tomadores de decisão que estarão à frente de 

diferentes organizações, buscando mais do que geração de retorno financeiro e podendo vir a 

ser transformado em agente que busca a sustentabilidade. Para que os egressos de cursos de 

MBA possam aplicar em sua prática profissional estas questões, os aspectos da 

sustentabilidade, para além de conceitos, precisam ser endereçados de modo aplicado no 

decorrer dos cursos. 

Para tanto, uma das temáticas priorizadas pela literatura (WEYBRECHT, 2017) é 

oportunizar ações com diferentes agentes externos à instituição de ensino, de modo a articular 

a formação de gestores para a sustentabilidade em interlocução com parceiros, junto à 

comunidade, em diálogo com outras instituições de ensino e em projetos práticos em 

organizações governamentais, não governamentais, civis e privadas.  

No decorrer das entrevistas semiestruturadas, foi possível observar nas falas dos 

respondentes a relevância conceitual de promover iniciativas sistêmicas de modo a possibilitar 

o engajamento da população e dos gestores em relação aos aspectos da sustentabilidade para a 

sobrevivência intergeracional. De modo geral, os entrevistados sinalizaram que visam 

considerar a sustentabilidade em sua prática enquanto gestores e como cidadãos, junto aos 

demais atores para além da instituição de ensino. No entanto, reforçam que perceberam um 

distanciamento entre teoria e prática no que se refere aos aspectos da sustentabilidade – 

aprenderam determinados conceitos, mas não os colocaram em prática. Evidenciando o 

entendimento de Demajorovic e da Silva (2012) de que a questão não é a estrutura disciplinar 

em si, mas, sim, a falta de articulação entre as disciplinas e o distanciamento das práticas 

pedagógicas em relação à realidade dos alunos. 

No formulário objetivo, pôde-se depreender que há este mesmo paralelo entre aprender 

os conceitos relacionados à sustentabilidade e se sentir preparado em aplicá-los em sua prática 

profissional com a realização do MBA. Os respondentes indicam que, com o MBA, seu 

entendimento quanto à sustentabilidade mudou significativamente, bem como são vários os 

conceitos que indicam que aprenderam. No entanto, ao falar em prática, sugerem se sentir 

confortáveis em aplicar os conceitos relacionados especificamente à gestão e não tão bem 

preparados em endereçar as questões relativas especificamente à sustentabilidade. 

Estas respostas sugerem que a sustentabilidade pode até estar inserida no currículo – 

seja de modo específico ou transversal – mas que, na percepção dos alunos, estes conceitos não 

são colocados em prática em atividades extracurriculares ou junto a parceiros e agentes externos 

às escolas de negócio, ficando dissociados da prática. 
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Brunstein, Sambiase e Brunnquell (2018) sugerem que as instituições de ensino 

precisam pensar em formas mais amplas de gestão que inspirem as organizações a participar 

favor de uma sociedade menos desequilibrada. Para tanto, as instituições de ensino precisam 

comunicar melhor como as práticas de negócios sustentáveis são pertinentes às empresas, já 

que o ambiente das escolas de negócios pode identificar, buscar e desenvolver habilidades para 

que os alunos possam colocar os aspectos da sustentabilidade em prática (WEYBRECHT, 

2015). Indo, assim, ao encontro dos PRME que, para além dos princípios 1 a 4, busca, em seu 

quinto princípio, que as escolas de negócios signatárias ampliem o conhecimento sobre seus 

desafios no cumprimento de responsabilidades sociais e ambientais e que, conforme Princípio 

6, facilitem e apoiem o debate entre comunidade acadêmica, empresas, governos, organizações 

da sociedade civil etc. sobre questões relacionadas à responsabilidade social global e 

sustentabilidade com vistas à formação de gestores preparados para responder às demandas do 

ponto de vista de uma lógica sustentável. 

A sustentabilidade é, portanto, um campo cheio de oportunidades, especialmente para 

escolas de negócios, e deve ser adotado como tal consideradas as dimensões sociais, ambientais, 

econômicas e éticas. Weybrecht (2015) reitera que a educação em gestão tem a oportunidade 

de estar na vanguarda da inovação nos negócios neste espaço: existem centenas de milhares de 

escolas de negócios em todo o mundo que, junto com seus alunos, professores, ex-alunos, 

funcionários e parceiros, podem se tornar uma força poderosa para promover mudanças 

positivas nos níveis local, municipal, nacional, regional e internacional, têm o poder de criar 

movimentos, aproximar pessoas e conhecimentos rápida e eficientemente para que as mudanças 

aconteçam, e as escolas de negócios devem preparar seus alunos para poder fazer o mesmo em 

suas vidas pessoais e profissionais. 

 

3.3.4 Síntese dos achados 

 

O aprendido é aquilo que fica depois que o 

esquecimento faz o seu trabalho. 

Rubem Alves 

 

Após análise exploratória e indutiva dos dados coletados e organização por categorias 

de temas recorrentes, foi realizada a interpretação (CRESWELL, 2007) e a reflexão dos achados 

à luz da teoria que fundamenta a presente pesquisa. Alguns temas emergiram com maior 

incidência em ambos os procedimentos metodológicos e puderam ser correlacionados com 

profundidade, buscando, assim, responder ao problema de pesquisa, que objetivou conhecer a 
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percepção dos alunos de MBA no que se refere a como os aspectos da sustentabilidade são ou 

não considerados nos cursos e escolas de negócios. 

Ao observar o perfil dos respondentes – os cinco que participaram da entrevista de 

profundidade e os 21 que responderam ao formulário objetivo –, conclui-se que são, em média: 

homens, de 31 a 39 anos, com 6 a 10 de experiência profissional e com intenção de mudar ou 

ampliar a área em que atuam profissionalmente. Estes 26 participantes compuseram o seguinte 

perfil quanto à faixa etária e gênero (Figura 23): 

Figura 23: Perfil dos respondentes - Idade e gênero 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Embora não seja foco da presente pesquisa, observa-se que, neste conjunto de 

respondentes, quanto menor a faixa etária, maior a presença de mulheres realizando MBA. O 

que pode sugerir uma crescente equidade de gênero – reiterando o caráter qualitativo e 

exploratório deste estudo e que não teve amostra quantitativa significativa para chegar a 

resultados conclusivos. Sendo, assim, um possível recorte para futuros estudos observar se há 

ou não este crescente ou alguma outra relação. 

A população alvo desse estudo, ao todo, 26 participantes – 5 entrevistados e 21 que 

responderam ao formulário objetivo – está distribuída quanto à nacionalidade e país de 

realização do MBA (alguns respondentes têm dupla nacionalidade e foram indicados em ambos 

os países de nascimento (Figura 24): 
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Figura 24: Mapa de nacionalidade e país de realização do MBA dos respondentes 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados coletados. 
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Em ambos os grupos – de entrevistados e de respondentes – é possível observar que a 

maioria dos respondentes realizou o MBA no mesmo país de nacionalidade, e, então, realizou 

um semestre de intercâmbio em um programa de outro país. É possível também verificar que o 

estudo atingiu um de seus objetivos de considerar alunos de MBA de diferentes contextos, 

nacionalidades e países de realização do programa de MBA, buscando ouvir e explorar as 

percepções de modo diverso, consideradas as especificidades metodológicas definidas para esta 

pesquisa. 

Quanto aos principais achados, pôde-se concluir que por meio de ambos os 

procedimentos metodológicos – entrevista semiestruturada e formulário objetivo – as 

percepções dos aspectos da sustentabilidade integrados aos cursos de MBA são bem similares, 

indiferente de gênero, idade, nacionalidade ou país de realização do MBA. Havendo uma 

correlação entre as temáticas dos dados coletados por meio dos dois instrumentos. 

De modo a categorizar os dados coletados, os achados foram analisados considerados 

os seguintes temas provenientes da literatura base do presente estudo (BRUNSTEIN, 2015; 

WEYBRECHT, 2017; LÓPEZ; MELERO; JAVIER SESÉ, 2017; PRME, 2013): 

(i) Currículo: disciplinas específicas de sustentabilidade; aspectos da 

sustentabilidade integrados em outras disciplinas; 

(ii) Institucional: sustentabilidade presente na missão, valores, princípios, 

campanhas ou iniciativas sustentáveis, bem como campus verde, opções de 

consumo, reciclagem etc.; 

(iii) Parceria: ações que envolvam os aspectos da sustentabilidade e agentes externos 

à instituição de ensino – parceiros, organizações acadêmicas, instituições 

públicas ou privadas, comunidades; 

(iv) Prática: aprendizado dos conceitos e aplicação prática em situações reais de 

negócios e em atividades curriculares e extracurriculares. 

O quadro-resumo disposto a seguir (Figura 25) apresenta a sistematização dos principais 

achados após análise dos dados coletados e categorizados nestas quatro temáticas – Currículo; 

Institucional; Parceira; e Prática: 
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Figura 25: Quadro-resumo – sustentabilidade em cursos de MBA na percepção dos alunos 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

Assim, a triangulação entre os dados coletados por meio dos dois procedimentos 

metodológicos, à luz da teoria, sugere que, na percepção dos alunos de MBA, os aspectos da 

sustentabilidade estão assim considerados: 

(i) Currículo: 

a. Há, sim, práticas curriculares relacionadas à sustentabilidade – por meio de 

disciplinas específicas (obrigatórias e eletivas) ou por meio de estudos de 

casos ou projetos que considerem conceitos relacionados à sustentabilidade, 

mas, muitas vezes, de modo fragmentado – do mesmo modo que alguns deles 

percebem em suas práticas profissionais; sugerindo uma dissociação dos 

aspectos da sustentabilidade em relação à gestão do negócio em si; 

b. Há a percepção de ampliação de aprendizagem dos conceitos relacionados à 

sustentabilidade, mesmo que de modo transversal, embora não haja 
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segurança por parte dos respondentes de aplicá-los em sua prática após a 

realização do MBA, diferente de como se sentem em relação às disciplinas 

específicas de gestão de negócios. 

(ii) Institucional:  

a. De modo geral, não percebem a sustentabilidade como integrada à instituição 

ou na prática junto a agentes externos – parceiros ou comunidade, por 

exemplo. 

b. No entanto, observam atividades e iniciativas pontuais – como campanhas 

sustentáveis ou de reciclagem, por exemplo. 

(iii) Prática e parceria: 

a. Há um distanciamento entre discurso e prática no decorrer dos cursos. 

b. Não há a percepção de iniciativas relacionadas à sustentabilidade juto a 

agentes externos. 

Ao promover o diálogo entre estes achados com a teoria, foi possível observar que os 

temas que emergiram vão ao encontro de Sterling (2004), que entende que é fundamental que 

a sustentabilidade deixe de ser apenas mais uma questão a ser adicionada a um currículo, e 

passe a ser considerada porta de entrada para uma visão diferente de currículo, de pedagogia, 

de mudança organizacional e política. Conforme os dados coletados, a sustentabilidade, de 

modo geral, ainda é percebida como uma disciplina específica ou um estudo de caso. Por outro 

lado, foi possível observar que muitos conceitos foram aprendidos, sugerindo uma prática 

pedagógica que considere estes aspectos de modo integrado. 

Demajorovic e da Silva (2012) destacam que uma proposta pedagógica interdisciplinar 

não significa a eliminação da estrutura em disciplinas, necessariamente, mas, sim, evidenciam 

a necessidade de articulação entre as disciplinas, por meio de conexão prática com as 

problemáticas da sociedade. Para eles, a “administração com foco na sustentabilidade passa 

necessariamente por uma formação sistêmica que inclua as ferramentas de gestão e o 

conhecimento dos desafios socioambientais” (DEMAJOROVIC; DA SILVA, 2012, p. 20). 

Por outro lado, após a conclusão do programa de MBA, fica evidenciada que a 

compreensão dos aspectos de sustentabilidade mudou significativamente para a maioria dos 

respondentes, mesmo em contraponto à percepção de que tais aspectos não estão sendo 

aplicados no decorrer do curso de modo enfático e prático. No entanto, se, por um lado, a 

percepção deles quanto aos aspectos da sustentabilidade tenha mudado e sido ampliada, são 

poucos os que se sentem preparados para endereçar estas questões em sua prática profissional 

após o MBA. 



89 
 

 

Estes achados vão ao encontro da compreensão de Weybrecht (2017) de que, em geral, 

as escolas de negócios consideram uma abordagem segmentada de saberes e as disciplinas, 

quando estanques, não costumam se conectar ao ambiente da instituição ou às disciplinas 

relativas a negócios. E também vão ao encontro da compreensão de Demajorovic e da Silva 

(2012) de que a “incorporação da educação para a sustentabilidade nos currículos formais, como 

instrumento que estimule os indivíduos à reflexão e à ação acerca dos desafios da 

sustentabilidade, tem se mostrado uma tarefa bastante complexa nos mais diferentes campos de 

conhecimento” (DEMAJOROVIC; DA SILVA, 2012, p. 3), visto que, muito embora parte dos 

participantes da pesquisa indique que ampliou seus conhecimentos relacionados à 

sustentabilidade, a maioria não se sente apta em aplicar estes conceitos em sua prática 

profissional. Sugerindo que, embora os aspectos da sustentabilidade estejam presentes em 

iniciativas sustentáveis ou no currículo dos cursos, ainda estão distantes de serem integrados à 

gestão de negócios em si, sendo tratados como conhecimentos técnicos ou específicos. 

Para tanto, a educação de gestores pode ser um fator crítico para revisitar a gestão de 

negócios e instituições com vistas à sustentabilidade de todo o sistema. Nesse sentido, 

Demajorovic e da Silva (2012), ao ouvirem alunos de graduação em administração, 

compreenderam que há barreiras culturais que precisam ser revisitadas de modo a executivos 

da área de gestão de negócios se apropriem dos aspectos da sustentabilidade como parte da 

gestão em si e que sejam legitimados para este exercício profissional do administrador no 

campo da sustentabilidade  

Weybrecht destaca que as escolas de negócios “não estão apenas criando futuros líderes 

empresariais, elas estão criando líderes globais. Uma vez que eles próprios reconheçam e ajam 

sobre isso, não apenas colherão as recompensas, mas a comunidade global será mais capaz de 

avançar também” (WEYBRECHT, 2017, p. 92). 

Em concordância a este último desafio, Abramovay (2012) considera mais pertinente o 

uso do conceito resiliência e não equilíbrio entre as dimensões econômicas, ambientais e 

sociais; considerando a resiliência como a própria sustentabilidade destes sistemas e sua 

interdependência e que o equilíbrio, para ele, chega a ser utópico e inalcançável pela própria 

natureza das relações entre as dimensões. 

Assim, conclui-se que, na percepção dos alunos, há iniciativas que considerem os 

aspectos da sustentabilidade em programas de MBA, mas ainda de modo compartimentado e 

dissociados da aplicação prática. Sinalizando que a sustentabilidade começa a ser considerada 

como elemento essencial na formação de gestores, por outro lado, esta prática envolve 
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disciplinas ou iniciativas pontuais e fragmentadas, contribuindo de forma periférica para uma 

transformação efetiva das propostas pedagógicas (DEMAJOROVIC; DA SILVA, 2012). 

Portanto, conforme os relatos coletados e analisados, sugere-se que estas ações de 

formação para a sustentabilidade, em geral, são dissociadas da gestão do negócio em si. Indo 

ao encontro dos dizeres de Abramovay (2012) que, no lugar de considerarem os aspectos da 

sustentabilidade como questões técnicas ou departamentais, estes deveriam ser reconhecidos 

como base para a gestão de negócios que sejam fundamentados em práticas norteadas pela ética 

e pelo cuidado com e entre as pessoas e o planeta. 

Assim, é necessário viabilizar uma formação de executivos para um modelo de gestão 

que tenha clareza da finitude dos recursos e dos impactos dos negócios. Muito embora a 

natureza conte com virtudes regeneradoras (JOIGNOT, 2009), temos continuado com 

premissas, políticas e práticas de produção e de consumo integral dos recursos naturais, 

correndo o risco de os esgotarmos ou de alterarmos as condições de resiliência dos ecossistemas 

(ABRAMOVAY, 2012). É “necessário responder como um sistema econômico de crescimento 

contínuo pode caber em um sistema ecológico finito. A prosperidade para poucos, baseada na 

destruição ecológica e na persistente injustiça social, não é pilar para uma sociedade civilizada” 

(JACKSON, 2013, s/p.). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando olhamos para o mundo a nossa volta, 

percebemos que não estamos lançados em meio ao 

caos e à arbitrariedade, mas que fazemos parte de uma 

ordem maior, de uma grandiosa sinfonia da vida. Cada 

uma das moléculas do nosso corpo já fez parte de 

outros corpos – vivos ou não – e fará parte de outros 

corpos no futuro. Nesse sentido, nosso corpo não 

morrerá, mas continuará perpetuamente vivo, pois a 

vida continua. Não são só as moléculas da vida que 

temos em comum com o restante do mundo vivente, mas 

também os princípios básicos da organização vital.  

Fritjof Capra 

 

A educação para a sustentabilidade vem sendo considerada em acordos multilaterais, 

políticas públicas e instituições de ensino, tais como escolas de negócio. Um dos primeiros 

marcos sobre o tema é a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano em 1972. 

Posteriormente, foram implementadas e propostas diversas iniciativas, bem como declarações 

de compromisso foram assinadas em conferências em todo o mundo, tais como: Relatório 

Brundtland (1987), a década da ONU da educação para o desenvolvimento sustentável, entre 

2005 e 2014, que desencadeou os princípios de Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(EDS), a Agenda 2030, em 2015, com a definição dos ODS e suas metas, e a declaração da 

ONU de que o período de 2021 a 2030 compreenderá a década de restauração de ecossistemas. 

Além de iniciativas entre instituições de ensino, tais como a Associação para o Avanço da 

Sustentabilidade no Ensino Superior e, objetivamente em escolas de negócios, os PRME. 

No entanto, a implementação dos aspectos da sustentabilidade em cursos de gestão de 

negócios está distante de ser simples. Perpassa modelos de produção e consumo, aspectos 

culturais, aspectos econômicos, sociais e ambientais. Conforme literatura base deste estudo, a 

educação para a sustentabilidade se depara com alguns desafios, destacando: 

(a) As prioridades dos países e seus contextos são distintos, bem como dentro dos 

próprios países há interesses regionais e locais diferentes; 

(b) Não haver consenso em relação ao conceito e aos objetivos relacionados à educação 

para a sustentabilidade; 

(c) Os argumentos da educação para a sustentabilidade são advindos de diferentes atores 

e, cada qual sugere objetivos que atendam aos seus interesses específicos, sendo até 

mesmo contraditórios; 
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(d) A ideia de equilibrar interesses sociais, econômicos e ambientais é questionável – 

talvez, considerar a sustentação dos sistemas conforme sua resiliência. 

Neste cenário, o presente estudo teve como objetivo compreender qual é a percepção de 

alunos de MBA em como a sustentabilidade está integrada em seus cursos, buscando contribuir 

para reflexões sobre a prática pedagógica e o processo ensino aprendizagem de gestores no 

âmbito de cursos de MBA. Para tanto, por meio de pesquisa qualitativa exploratória, pautou-se 

em arcabouço teórico que versou sobre desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, 

sustentabilidade, gestão e educação e sustentabilidade. Com base na fundamentação teórica, 

explorou estudos técnicos e acadêmicos e observou um possível gap em compreender o 

fenômeno do ponto de vista da percepção de alunos de MBA de diferentes escolas de negócios.  

Para responder ao problema de pesquisa, foram aplicados dois instrumentos: entrevista 

de profundidade semiestruturada realizada junto a cinco alunos de diferentes programas de 

MBA; e entrevista estruturada disponibilizada a 62 alunos tendo, como retorno, a participação 

de 21 alunos de diferentes programas de MBA. 

A partir da coleta e da análise dos dados, foi possível explorar as percepções de alunos 

de MBA de quinze diferentes nacionalidades, que cursaram programas de MBA em escolas de 

treze diferentes países no decorrer de 2019. Tendo, em comum, o fato de realizarem intercâmbio 

como parte da carga horária das disciplinas eletivas de seus cursos em instituições espanholas 

– IE Business School e ESADE. 

Com base neste estudo, pode-se concluir que, para estes educandos, os aspectos da 

sustentabilidade foram assim percebidos no decorrer da realização do programa de MBA: 

(v) Currículo: 

a. Existiram disciplinas obrigatórias e eletivas relacionadas à sustentabilidade 

(Ética, Supply Chain, RSC etc.); 

b. Embora não tenha havido a declaração de percepção de que a 

sustentabilidade é considerada de modo aprofundado ou integrado nos 

cursos, muitos deles percebem que aprenderam determinados conceitos, o 

que sugere haver uma integração destes aspectos da sustentabilidade em 

diferentes disciplinas que não as especificamente relacionadas a eles. 

c. Houve a percepção de que algumas disciplinas consideraram estudos de 

casos ou projetos que envolveram aspectos da sustentabilidade; 

d. Não houve a percepção de existência de centros de pesquisa relacionados à 

gestão da sustentabilidade em negócios. 

(vi) Institucional: 
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a. A maioria não percebeu a sustentabilidade como integrada à cultura da 

escola de negócios – sejam presente na missão, valores ou princípios; 

b. No entanto, todos indicaram haver iniciativas sustentáveis institucionais, tais 

como: campanhas, opções de consumo, reciclagem de resíduos, eventos etc.; 

(vii) Parceria: foi baixa a declaração de percepção de que a sustentabilidade esteve 

integrada nas iniciativas junto a demais agentes externos à instituição de ensino, 

tais como parcerias acadêmicas, aplicações práticas em outras instituições e em 

situações reais de negócios ou junto à comunidade; 

(viii) Prática: 

a. Houve a percepção de aprendizado dos conceitos relacionados à 

sustentabilidade, mas de modo apartado, fragmentado ou departamental em 

relação à gestão de negócios em si. Sem que houvesse aplicação prática junto 

a situações reais ou em atividades curriculares ou extracurriculares, 

sugerindo uma dissociação destes conceitos em relação ao core da gestão dos 

negócios. 

b. O que, por sua vez, gerou a percepção de que não estão aptos a aplicarem 

estes conceitos em suas práticas profissionais após a realização do MBA – 

ao contrário de como se sentem em relação a temas específicos da 

administração –, embora indicaram almejar considerar a sustentabilidade em 

sua prática. 

Estes achados reiteram que, para estes alunos de MBA, que são possivelmente os futuros 

gestores e executivos de diferentes indústrias e instituições, é fundamental observar como tem 

se dado sua formação acadêmica e prática em relação aos aspectos da sustentabilidade, ainda 

mais considerando a interdependência dos aspectos sociais, econômicos e ambientais.  

A educação gerencial desempenha um papel fundamental para a sociedade e como os 

executivos lidam com as incertezas e viabilizam a sustentabilidade do negócio em si. Este 

estudo vai ao encontro dessa premissa e indica que, para tanto, cada vez mais as escolas de 

negócios vão precisar facilitar as conexões entre a prática da sala de aula, o dia a dia da 

instituição, as relações com os agentes externos, a pesquisa e a aplicação em situações 

complexas e reais que envolvam as dimensões econômicas, socioambientais e éticas inerentes 

às trajetórias profissionais de seus egressos. 

Nesse sentido, para uma educação para a sustentabilidade, há de se considerar o aspecto 

sistêmico e de integração das disciplinas e práticas pedagógicas curriculares e extracurriculares. 



94 
 

 

Parafraseando Abramovay (2012), uma formação de gestores orientada à sustentabilidade dos 

sistemas, à sua resiliência, à sustentação dos sistemas naturais e da sociedade. 

Por fim, indo ao encontro das reflexões de Sen (2010) e Veiga (2015), conclui-se, com 

base no recorte deste estudo, que faz-se necessário, portanto, promover uma formação de 

gestores aplicada à prática e aos desafios da sociedade, abrangendo desde a proteção dos 

direitos humanos até o aprofundamento da democracia, passando pelo acesso à educação de 

qualidade e tudo o que isso implica em termos de inovação, buscando a sustentabilidade não só 

dos negócios, mas dos ecossistemas e da sociedade em que estes negócios estão inseridos e são, 

portanto, a eles dependentes. 
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Anexo A – Engajamento de escolas de negócios em relação à sustentabilidade 

 

 
Fonte: Weybrecht (2017, p. 88). 

 

  



100 
 

 

Apêndice A – Entrevista de profundidade semiestruturada: questões norteadoras 

Sessão inicial: Para aquecer a conversa, esta primeira parte da entrevista visou conhecer 

um pouco o contexto e o caminho de cada entrevistado até a realização de um programa de 

MBA. Foi pedido que contasse nome, idade, gênero, país de realização do programa de MBA 

(denominada home school), o programa que estava realizando, se estava ou não realizando 

intercâmbio no decorrer do programa, qual a formação inicial – bacharelado e outros cursos de 

pós-graduação –, qual era a indústria de atuação e a indústria pretendida após a realização do 

MBA. 

Bloco 1 – Trajetória: Em continuidade fluida ao aquecimento, este primeiro bloco teve 

como objetivo ir mais a fundo na trajetória acadêmica e profissional do entrevistado. Buscando 

explorar e conhecer quais aspectos motivaram a escolha da graduação e demais cursos que 

tenha realizado e, quanto à sua trajetória profissional, em qual indústria já atuou, em qual 

pretende atuar depois do MBA, quais foram os fatores decisivos e relevantes para a sua tomada 

de decisão quanto à sua carreira profissional e acadêmica. Buscando, também, promover que 

emergisse do entrevistado conceitos e práticas considerados em sua trajetória: 

• Questão norteadora 1.1: Conte-me um pouco sobre sua trajetória acadêmica e 

profissional. Por exemplo, quais aspectos o motivaram a escolher sua 

graduação – major and minor, MBA e demais cursos que tenha realizado? E 

quanto à sua trajetória profissional, em qual indústria já atuou, em qual 

pretende atuar depois do MBA, quais são os fatores decisivos e relevantes para 

a sua tomada de decisão quanto à sua carreira profissional e acadêmica? 

Bloco 2 – Sustentabilidade: O segundo bloco de questões norteadoras objetivou ter 

contato com de que maneira o entrevistado compreende a sustentabilidade e seus diferentes 

aspectos e termos comumente utilizados no meio dos negócios e nas grandes mídias, 

considerados os conceitos presentes na revisão de literatura: 

• Questão norteadora 2.1: Agora, vamos conversar sobre sustentabilidade. Como 

você compreende o termo sustentabilidade? E desenvolvimento sustentável, é a 

mesma coisa? Você conhece os objetivos do desenvolvimento sustentável? Como 

você avalia sua familiaridade com estes termos? Considerando seus âmbitos 

pessoais e profissionais, como você avalia a relevância destes aspectos em suas 

tomadas de decisão? 

• Questão norteadora 2.2: Indo um pouco mais a fundo quanto ao conceito de 

sustentabilidade aplicada à gestão de negócios, qual sua percepção? Em sua 
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trajetória acadêmica e profissional você já teve práticas relacionadas à 

sustentabilidade? Se sim, em qual contexto? Fique à vontade para descrever 

diferentes situações, tomadas de decisão, projetos etc. 

• Questão norteadora 2.3: A sustentabilidade em gestão de negócios envolve 

diferentes temas, tais como: diversidade de gênero, equidade, ética, 

responsabilidade social corporativa, green supply chain, anticorrupção, 

governança, compliance etc. Em sua jornada profissional e acadêmica, você 

teve contato com estes termos? E na prática profissional? 

Bloco 3 – Educação e sustentabilidade: As questões norteadoras do terceiro e último 

bloco buscaram observar a percepção dos entrevistados quanto à presença dos aspectos da 

sustentabilidade em sua trajetória acadêmica de modo mais específico e com profundidade: 

• Questão norteadora 3.1: Em sua graduação – major or minor – você teve 

contato com conceito de sustentabilidade? Se sim, foram disciplinas específicas 

relacionadas a questões de sustentabilidade? Foram temas ou casos vinculados 

a questões de sustentabilidade em disciplinas sobre outras temáticas? Poderia 

descrever estas experiências? 

• Questão norteadora 3.2: E no programa de MBA, você teve disciplinas 

específicas relacionadas à sustentabilidade e/ou casos analisados em outras 

disciplinas que envolvessem conceitos de sustentabilidade e/ ou tomadas de 

decisão relativos a aspectos voltados à sustentabilidade? Os aspectos 

relacionados à sustentabilidade (tais como: ambiental, social, diversidade de 

gênero, equidade, ética, responsabilidade social corporativa, green supply 

chain, anticorrupção, governança, compliance etc) foram tratados de forma 

transversal em diferentes cursos? Houve core courses específicos relacionados 

a estas temáticas (se sim, quais)? E quanto às eletivas, havia uma ou mais 

opções de cursos relacionadas a estes aspectos? Se sim, você optou por alguma 

eletiva motivado por um ou mais desses aspectos? 

• Questão norteadora 3.3: Com base em seu MBA, qual a sua percepção em 

relação aos aspectos da sustentabilidade? Você se sente preparado para 

endereçar estas questões enquanto gestor, na prática? Para além da formação 

e educação do MBA, você pensa em considerar a sustentabilidade em sua 

prática? 
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Apêndice B – Entrevista estruturada: questões formulário objetivo 

Bloco 1 – Perguntas 1 a 11 
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Bloco 2 – Perguntas 12 a 20 
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