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RESUMO 

 

O conceito de sustentabilidade desafia instituições e pesquisadores na elaboração de 

modelos que possam medir ações relacionadas à sua temática sob os principais aspectos 

do espiral da sustentabilidade: questões territoriais, de diversidade, ambientais, sociais e 

econômicos (triple-botton line), de igualdade e de gênero. Os desafios atuais são 

socioambientais e o contexto da educação socioambiental é fundamental na 

conscientização coletiva para a civilização e cidadania, pois é responsável pela 

produção, socialização do conhecimento e construção de recursos humanos. Esse estudo 

caracteriza-se como pesquisa exploratória com foco em características qualitativas a 

partir da justificativa da pesquisadora. O método de pesquisa deste trabalho apresenta 

etapas da pesquisa que englobaram a apresentação, a proposta de indicadores de 

sustentabilidade, fruto do estudo exploratório e de entrevistas aplicadas, assim como 

dimensões, aspectos e indicadores de sustentabilidade. As entrevistas consistiram em 

um roteiro semiestruturado com questões simples e focadas em indicadores, 

sustentabilidade, o contexto atual e instituições de ensino. Por meio dessa pesquisa 

foram identificados pontos que podem ser explorados por instituições de ensino para 

mensurar a sustentabilidade e aprimorar suas práticas. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Indicadores de Sustentabilidade; PRME Chapter 

Brasil. 
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ABSTRACT 

 

The concept of sustainability challenges institutions and researchers in the development 

of models that can measure actions related to their theme under the main aspects of the 

sustainability spiral: territorial, diversity, environmental, social and economic (triple-

botton line), equality and gender. The current challenges are socioenvironmental and the 

context of socio-environmental education is fundamental in collective awareness for 

civilization and citizenship, as it is responsible for the production, socialization of 

knowledge and construction of human resources. This study is characterized as 

exploratory research focusing on qualitative characteristics based on the researcher's 

justification. The research method of this work presents steps of the research that 

included the presentation, the proposal of sustainability indicators, fruit of the 

exploratory study and applied interviews, as well as dimensions, aspects and indicators 

of sustainability. The interviews consisted of a semistructured road map with simple 

questions focused on indicators, sustainability, the current context and educational 

institutions. Through this research were identified points that can be explored by 

educational institutions to measure sustainability and improve their practices. 

 

Keywords: Sustainability; Sustainability Indicators; PRME CHAPTER BRAZIL 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito de sustentabilidade desafia instituições e pesquisadores na elaboração 

de modelos que possam medir ações relacionadas com os principais aspectos do espiral 

da sustentabilidade: questões territoriais, de diversidade, ambientais, sociais e 

econômicos (triple bottom line), de igualdade e de gênero. 

Conforme percebido na primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, Rio-92, e nos documentos oficiais elaborados no 

evento, como a Carta da Terra, os padrões de sobrevivência e desenvolvimento 

causaram impactos ambientais e sociais. Como as mudanças climáticas, distribuição 

desigual de riquezas e a superprodução que impactam diretamente a sociedade.  

A humanidade parece estar vivendo uma nova fase, que Boff (2001) chama de 

retorno à Casa Comum: nossa Terra, com povos, comunidades, religiões e culturas na 

sua diversidade. No entanto, constata-se a divergência quanto ao consenso de um 

modelo de sustentabilidade a ser utilizado globalmente, na medida em que é preciso 

haver integração entre a gestão da sustentabilidade e as instituições para que as ações 

realizadas sejam efetivas.  

Para Sachs (2008) o conceito de sustentabilidade está associado diretamente aos 

critérios de ordem ambiental, econômica e social. Somente as ações que considerem 

estes elementos, isto é, que promovam o crescimento econômico com impactos 

positivos em termos sociais e ambientais, merecem a denominação de desenvolvimento.  

Nessa mesma linha, Elkington (2012), que trouxe o conceito de triple bottom 

line, aborda que as organizações devem levar em conta, de forma sistêmica, as 

dimensões econômica, social e ambiental. Além disto, o autor enfatiza que o 

crescimento econômico somente gera desenvolvimento se gerar empregos dignos e 

reduzir as desigualdades, além de considerar que a natureza deva ser vista como um 

pacto intergeracional, em que o bem-estar atual não comprometa os recursos disponíveis 

para as gerações futuras. Nessa cena, ganham importância as instituições de ensino. 

Para se apropriar de espaços de convivência e aprendizagem é preciso entender 

que o planeta em que vivemos deve ser cuidado. E como espaço, as instituições de 

ensino são lugares privilegiados, pois as experiências que podem ser socializadas criam 

redes de conhecimentos, desenvolvimento e inovação, não só na área da 

sustentabilidade.   
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 Segundo Czapski (2010), é impossível falar sobre educação socioambiental 

sem dialogar sobre questões como inclusão, distribuição igual de renda reutilização, 

reaproveitamento de materiais e economia solidária. As temáticas sociais e ambientais 

caminham lado a lado com forte poder de influência. O autor ainda complementa que os 

desafios atuais são socioambientais e estão relacionados aos impactos na história da 

sociedade humana e na sua qualidade de vida, o que gera uma necessidade de mudança 

na maneira como o mundo é visto e as relações para repensar os valores, atitudes e 

modo de vida. Essa conversão passa pela educação, em especial a educação 

socioambiental 

A educação é fundamental na conscientização coletiva para a civilização e 

cidadania, pois é responsável pela produção, socialização do conhecimento e construção 

de recursos humanos. Segundo Pasinato e Brião (2014), as instituições de ensino são 

multiplicadoras de ações vivenciadas, por isso é essencial que estas instituições adotem 

e implantem modelos de sustentabilidade que contribuam com a conscientização da 

temática. Leff (1999, p.111) afirma que a mudança de paradigma social transforma 

questões econômicas, políticas e culturais, que só é possível por meio da mudança de 

consciência e comportamento das pessoas. Sendo assim, educação encontra-se como um 

processo estratégico na formação de valores, habilidades e capacidades em direção às 

questões de sustentabilidade. 

Sendo assim, as instituições de ensino precisam ser incentivadas a conscientizar 

seu público sobre a importância da sustentabilidade e, no caso daquelas que já 

desenvolvem ações pontuais relacionadas ao tema, devem ser direcionadas a estruturar 

suas atividades para que o processo de comunicação e de melhorias sejam efetivos e 

tangíveis.  O foco deste estudo são as instituições signatárias do capítulo brasileiro 

(Chapter Brasil) do PRME – Principles for Responsible Management Education. Esta 

iniciativa trata-se de um programa mundial das Nações Unidas (ONU) para unir escolas 

de negócios e instituições de ensino em prol da sustentabilidade.  

Diante do exposto, a questão que este trabalho procura responder é: Como 

instituições de ensino signatárias do PRME mensuram suas ações em sustentabilidade? 

O objetivo do trabalho é colocar luz em um tema que ainda é pouco explorado nas 

pesquisas sobre sustentabilidade, o uso de indicadores para mensurar as práticas 

realizadas.  



9 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, incluindo este primeiro 

capítulo introdutório onde são definidos a problemática e o objetivo. O capítulo de 

aportes teóricos apresenta a revisão bibliográfica desenvolvida, dividida em duas 

temáticas: Sustentabilidade e Indicadores de Sustentabilidade. A primeira temática 

envolve o histórico e conceito de sustentabilidade no ponto de vista, em que foi possível 

observar as dimensões sociais, econômicas e ambientais de desenvolvimento 

sustentável são as mais utilizadas nos estudos relacionados ao tema (ELKINGTON, 

2012). Para esta discussão, em contraponto, serão analisadas também seis dimensões 

elaboradas por outro autor, Jeffrey Sachs (1993).  A segunda temática refere-se ao 

conceito de indicadores de sustentabilidade, que envolve a construção de indicadores e 

sua importância como ferramenta de gestão. O terceiro capítulo apresenta o método de 

pesquisa deste trabalho, com apresentação do cronograma com as etapas da pesquisa 

que englobaram a apresentação, a proposta de indicadores de sustentabilidade, fruto do 

estudo exploratório e de entrevistas aplicadas, assim como dimensões, aspectos e 

indicadores de sustentabilidade. No final, são apresentadas as conclusões da pesquisa e 

recomendações relevantes para futuros estudos na área. 

A relevância da pesquisa ampara-se na expectativa de que a valorização do uso 

indicadores de sustentabilidade pelas instituições de ensino, através da mensuração de 

ações mais efetivas e relevantes, possa gerar inspiração no sentido da implementação de 

melhorias por meio de diagnósticos, além de instigar planejamentos direcionado para 

implantar novas ações focadas em seus stakeholders internos e externos. 

 

1.1 APORTES TEÓRICOS 

 

 Neste capítulo serão abordados os principais fundamentos relativos aos 

conceitos de sustentabilidade, incluindo formas de gestão da sustentabilidade, e 

indicadores de sustentabilidade. 

 

1.2 SUSTENTABILIDADE 

 

Estudos sobre a temática da sustentabilidade englobam elementos consagrados 

do pensamento e da responsabilidade de longo prazo, passando, invariavelmente, pela 

consideração de um pacto intra e intergeracional (Sachs, 2009), e isso não é de hoje. Em 
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1142, a chamada Grande Lei da Confederação Iraquiana da Paz abordou a 

responsabilidade de longo prazo e equivalência patrimonial, mas é a partir de 1960, oito 

séculos à frente, que começam a aparecer argumentos mais frequentes para a proteção 

da biodiversidade. Na década de 1970 foi a vez das abordagens sobre os limites 

alarmantes de crescimento, que previu um planeta superpovoado, além de abordagens 

sobre a agricultura sustentável. É o surgimento da ideia moderna da sustentabilidade: 

preservar a vida na Terra para manter o futuro da humanidade.  

A Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, de 1972, ocorrida 

em Estocolmo, estabeleceu, pela primeira vez, conexões entre o desenvolvimento e o 

meio ambiente. O crescimento econômico foi reconhecido como necessário para o bem-

estar da sociedade, mas não deveria ser alcançado por meio da incorporação predatória 

da natureza. Trata-se da combinação de preservação do meio ambiente e geração de 

uma sociedade mais justa (Sachs, 2009). No mesmo ano de 1972, Dennis Meadows e os 

pesquisadores do “Clube de Roma” (associação informal de empresários, estadistas e 

cientistas) publicaram o estudo Limites do Crescimento ou relatório de Meadows, 

resultado do trabalho de investigação que trata de problemas cruciais para o futuro 

desenvolvimento da humanidade, como energia, poluição, saneamento, saúde, ambiente, 

tecnologia, crescimento populacional entre outros.  

O marco do desenvolvimento sustentável ocorreu em 1987, com o relatório da 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como 

Comissão de Brundtland. Por essa visão, a tomada de decisão organizacional deve 

considerar os limites finitos do espaço que o homem ocupa e a sua capacidade de 

suporte para assegurar que as futuras gerações também tenham acesso aos recursos que 

propiciem uma vida satisfatória. Esse Relatório Brundtland ou Relatório “Nosso Futuro 

Comum” apresenta o conceito mais conhecido de desenvolvimento sustentável: 

 

Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra 

as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das 

futuras gerações de atender suas próprias necessidades (ONU - 

BR, 2013). 
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 A partir da segunda metade de década de 1990, entram em cena as abordagens 

que enfocam a construção de relacionamentos de longo prazo com os stakeholders: 

clientes, fornecedores, empregados, acionistas e comunidade em geral (Polonski & 

Rosenberger, 2001). Há que se considerar que as organizações são comunidades de 

pessoas que interagem umas com as outras para construir relacionamentos, ajudar-se 

mutuamente e tornar significativas as suas atividades cotidianas, ao mesmo tempo são 

instituições sociais criadas em vista de objetivos específicos, como os de ganhar 

dinheiro para os acionistas, administrar a distribuição do poder e transmitir 

conhecimento (Capra, 2005). Não obstante esta busca por resultados no campo 

econômico, Sachs (2009) defende uma abordagem holística e interdisciplinar, que 

busque soluções para que o uso produtivo não prejudique o meio ambiente ou destrua a 

diversidade. 

Nesse contexto, o meio ambiente e seus recursos naturais não podem ser vistos 

apenas como insumo para o processo produtivo, na medida em que os interesses de 

todos os stakeholders de uma organização devem ser levados em consideração como 

forma de legitimação para as organizações continuem com o endosso para poder operar. 

Complementarmente, convém ressaltar que culturas corporativas que incorporam 

comprometimento e valores sociais e éticos podem atrair e manter os melhores 

funcionários, aumentar a produtividade e evitar infrações legais, reduzindo os custos e 

gerando os melhores resultados em termos financeiros (Hardjono; Van Marrewijk, 

2001).  

 Depreende-se, então, que o propósito de um processo de desenvolvimento 

sustentável é atingir a sustentabilidade em suas diferentes dimensões, e a qualidade do 

processo é cada vez mais cobrada pela sociedade. No Brasil, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE define e estabelece indicadores de desenvolvimento 

sustentável em quadro dimensões, são elas: ambiental, social, econômica e institucional, 

conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Dimensões do Desenvolvimento Sustentável IBGE 

DIMENSÕES DEFINIÇÃO INDICADORES 

Ambiental 

A dimensão ambiental diz respeito ao 

uso dos recursos naturais e à 

degradação ambiental, e está 

relacionada aos objetivos de 

Os indicadores relacionados a essa dimensão 

são: abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, coleta e destino de lixo. 
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preservação e conservação do meio 

ambiente, considerados fundamentais 

ao benefício das gerações futuras.  

Social 

Na dimensão social o 

desenvolvimento sustentável 

corresponde, especialmente, aos 

objetivos ligados à satisfação das 

necessidades humanas, melhoria da 

qualidade de vida e justiça social.  

Os indicadores incluídos nesta dimensão 

abrangem os temas população, trabalho e 

rendimento, saúde, educação, habitação e 

segurança, e procuram retratar o nível 

educacional, a distribuição da renda, as 

questões ligadas à equidade e às condições de 

vida da população. 

Econômica 

A dimensão econômica trata do 

desempenho macroeconômico e 

financeiro do país e dos impactos no 

consumo de recursos materiais, na 

produção e gerenciamento de resíduos 

e uso de energia. É a dimensão que se 

ocupa da eficiência dos processos 

produtivos e com as alterações nas 

estruturas de consumo.  

Os indicadores utilizados são os padrões de 

produção e consumo. 

Institucional 

E a dimensão institucional, diz 

respeito à orientação política, 

capacidade e esforço despendido por 

governos e pela sociedade na 

implementação das mudanças 

requeridas para o desenvolvimento 

sustentável. 

Os indicadores representam os mecanismos 

políticos e legais para auxiliar o 

desenvolvimento sustentável. Nessa 

dimensão, a participação e o envolvimento de 

diversos segmentos da sociedade fazem parte 

da gestão participativa para atender demandas 

da população observando ações 

governamentais. 

FONTE: Adaptado IBGE (2008).  

 

O desenvolvimento sustentável é uma proposta generalizada de realocação e 

transformação das relações sociais, políticas, econômicas, ambientais, tecnológicas, de 

trabalho, consumo, ou seja, corresponde a uma transformação estrutural preocupada 

socialmente com os grupos excluídos e marginalizados social e economicamente 

(ALVES e LIMA, 2007). Surgem então outros critérios para a sustentabilidade 

multidimensional. 

Para Arruda Filho (2012) o desenvolvimento sustentável se refere a um novo 

paradigma de crescimento econômico que viabiliza o desenvolvimento ao mesmo tempo 
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respeita a sociedade e o meio ambiente, levando em consideração ainda as dimensões 

cultural, territorial e política/cidadã. 

Segundo Sachs (2002) existem oito dimensões de desenvolvimento sustentável 

que serão explicadas no Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Dimensões do Desenvolvimento Sustentável 

DIMENSÕES DEFINIÇÃO 

Social  

Tem como objetivo a homogeneidade social, 

distribuição justa de renda, pleno emprego e 

igualdade no acesso a recursos e serviços 

Cultural 

Visa o equilíbrio entre a tradição e a inovação e a 

autoconfiança da nação com sua abertura para o 

mundo; 

Ecológica 

Relacionada com a preservação do capital natural, 

produção de recursos renováveis e a limitação dos 

recursos que não são renováveis. 

Ambiental  

Tem como propósito o respeito à capacidade de 

autodepuração, ou seja, à capacidade do 

ecossistema recuperar-se naturalmente. 

Territorial 

Desenvolvimento sustentável por meio da 

distribuição igualitária de investimento público nos 

ambientes urbanos e rurais, homogeneização 

regionais, estratégias ambientais para a conservação 

da biodiversidade pelo ecodesenvolvimento. 

Econômica 

Tem como escopo o desenvolvimento econômico, a 

modernização da produção, autonomia na pesquisa 

científica e tecnológica, segurança alimentar e a 

soberania na economia internacional. 

Política Nacional  

Tem como intuito a coesão social e a capacidade do 

Estado para implementar o projeto nacional com 

parcerias dos empreendedores. A política nacional 

é fundamentada pelos direitos humanos universais. 

Política Internacional  

Tem como finalidade a eficácia do sistema de 

prevenção de guerras da ONU, a garantia da paz e 

da cooperação internacional nas áreas financeiras, 

de negócios, na gestão adequada do patrimônio 

natural global, seja a diversidade biológica como a 

cultural, e na cooperação científica e tecnológica 
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entre os países. 

Fonte: Sachs (2002) 

 

Desta forma, para que uma organização siga as dimensões de desenvolvimento 

social, é preciso que a cultura local atenda simultaneamente as questões sociais, 

ecológicas e econômicas através de soluções locais com a implementação de um 

planejamento participativo (autoridades e populações) em nível micro. Além disso, é 

fundamental que a empresa adote uma gestão de recursos negociada e contratual com 

seus stakeholders (partes interessadas) e seja auto-suficiente (não-dependente). 

Orientado para suas necessidades e não pelo mercado e em harmonia com a natureza, 

seguindo os critérios ambientais. 

Em adição, Leff (2000) defende a sustentabilidade sendo possível tendo o saber 

ambiental como paradigma. Com novas maneiras de junção geográficas e uma 

construção de racionalidade social diferenciada, direcionadas com novos saberes e 

valores por meio de alternativas de produção sustentadas em bases ambientais e 

significados culturais.  

Estas questões comportamentais emergem como uma crise de civilização e os 

problemas estão no desenvolvimento. A partir deste ponto é que surge a 

sustentabilidade com o intuito de trabalhar a interdisciplinaridade, como método e 

conhecimento integrado em resposta à crise da racionalidade da modernidade, resultado 

do capitalismo. Os desafios do desenvolvimento sustentável são inúmeros, mas Leff 

(1999) afirma que eles envolvem a necessidade de formar capacidades para orientar um 

desenvolvimento fundado em bases sociais, ecológicas e econômicas nas questões 

tecnológicas, de equidade social, diversidade cultural e democracia participativa em 

uma organização.  

As bases citadas por Leff vão ao encontro do Triple Bottom Line (TBL), de 

Elkington (2012), que tem no papel das empresas e a forma como os seus executivos se 

posicionam o fator decisivo para o surgimento de práticas voltadas ao desenvolvimento 

sustentável. Elkington (2012) capturou a essência da sustentabilidade ao sugerir que os 

negócios necessitam considerar não apenas o bottom line da performance financeira, 

mais frequentemente expressa em termos de lucros, retorno sobre o investimento, ou 

valor para os acionistas, mas também as dimensões social e ambiental, as quais devem 

ser levadas em consideração de forma sistêmica em toda a tomada de decisão. O pilar 
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ambiental defende a conservação e manejo dos recursos naturais; o pilar econômico 

refere-se às consequências financeiras das ações da empresa para os stakeholders; e o 

pilar social alude à participação na manutenção e aperfeiçoamento do equilíbrio do 

sistema, no que tange a direitos e responsabilidades.  

Como demostrado, de 1972 até hoje muitos autores defendem sua visão de 

sustentabilidade e Capra (2002), com seu pensamento sistêmico, defende de forma mais 

profunda esta questão. Para o autor a comunidade sustentável é feita para que seus 

modos de vida, sua economia, estruturas físicas e tecnologias não se oponham à 

capacidade profunda da natureza manter a vida. Capra (2002) ainda defende a ideia de 

que uma vez que a vida humana engloba necessidades biológicas, cognitivas e sociais, 

os direitos devem ser respeitados nestas três dimensões. 

Com base nestes conceitos apresentados por Capra (2002), foram realizadas 

diferentes conferências mundiais para promover a discussão sobre o tema com a 

formulação de diferentes documentos firmando o comprometimento das nações com o 

meio ambiente e a sociedade. Desses documentos, dois foram originados de encontros 

das Nações Unidas (Agenda 21 e Pacto Global) e o último foi gerado na Conferência 

Rio+20, em 2012. São documentos de referência, pois são abrangentes nos assuntos 

relevantes na sociedade e são utilizados como referência por diversas empresas. 

Além destas agendas, são utilizados outros instrumentos para avaliar e medir o 

desenvolvimento sustentável. Um dos instrumentos mais utilizados para avaliar o 

desenvolvimento sustentável trata-se da utilização de indicadores (BELL, MORSE, 

2003) que serão apresentados no próximo capítulo. 

 

1.2.1 Ferramentas de Gestão para Sustentabilidade 

 

Segundo o Instituto Ethos (2006), as denominadas ferramentas de gestão 

sustentável são padrões, normas, referências e diretrizes para medir, gerenciar e avaliar 

as práticas de responsabilidade social focadas no desenvolvimento sustentável. São os 

instrumentos que guiam todo o processo das diretrizes socialmente responsáveis aos 

negócios, através de boas práticas de responsabilidade social com os stakeholders e 

aplicações obrigatórias (vigentes em dispositivos legais) podendo ser compatibilizados 

em sistemas de gestão integrada. 
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De acordo com Van Bellen (2004), para avaliar a gestão da sustentabilidade são 

necessárias ferramentas para sustentar a tomada de decisões, elaborar políticas e 

soluções por meio de um planejamento adequado. Estes instrumentos constituem os 

seguintes papéis essenciais: 

• Função analítica; 

• Função de comunicação; 

• Função de aviso e mobilização; 

• Função de coordenação. 

 

Os mecanismos indutores destas diretrizes, normas e padrões tratam da conduta 

ética e da qualidade dos relacionamentos entre empresas, sindicatos, organizações da 

sociedade civil, governos e organismos internacionais. São aplicados em âmbito 

nacional e internacional e avaliam o desempenho econômico, social e ambiental. Estes 

mecanismos contemplam ampla variedade de temas relacionados à Responsabilidade 

Social Empresarial e interagem com as políticas públicas. 

Além da criação de órgãos como ONU e Greenpeace, engajados pelas questões 

de responsabilidade social, grandes organizações deram início a formulação de políticas 

para o desenvolvimento sustentável com a publicação dos relatórios anuais, principal 

ferramenta de comunicação do desempenho, que contém indicadores para confirmar seu 

nível de comprometimento com o meio ambiente, a sociedade e a economia. Os 

objetivos específicos do desenvolvimento de cada eixo são:  

• Desenvolvimento Ambiental: busca legislação mais rigorosa através de 

certificações, existência de ONGs ambientais e conscientização no 

respeito ao meio ambiente e sua capacidade de suporte, conservar e 

reciclar recursos e reduzir desperdícios. 

• Desenvolvimento Econômico: lucratividade, máximo retorno acionista, 

mercado competitivo, certificações de qualidade, maior transparência e 

respeito aos acionistas minoritários, governança corporativa, sustentar o 

desenvolvimento econômico, expandir os mercados e externalizar os 

custos. 

• Desenvolvimento Social: rigor no cumprimento e fiscalização de leis 

trabalhistas, o consumidor deve estar sempre atento e consciente, deve 

observar quais empresas adotam práticas sustentáveis, aumentar a 
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autossuficiência local, satisfazer as necessidades humanas básicas, usar 

tecnologias apropriadas, garantir a participação e cidadania para todos e 

aumentar a equidade. 

 

O manual de indicadores do Instituto Ethos (2006, p. 126) afirma que o processo 

de indução da responsabilidade social empresarial proporciona situações para fortalecer 

um ambiente institucional favorável à gestão sustentável e responsável para que a 

trajetória seja estabelecida com a sociedade civil, Estado e organizações do mercado. 

Este mecanismo faz com que os indutores de responsabilidade social empresarial 

consigam, com as ferramentas de gestão para a sustentabilidade, consolidar a 

abrangência das fontes de referência que são demonstradas no Quadro 3: 

Quadro 3 – Ferramentas de gestão para a sustentabilidade 

Ferramentas de gestão Exemplos de ferramentas 

• Iniciativas globais; 

• Direitos humanos; 

• Direitos das relações de trabalho; 

• Meio ambiente; 

• Governança corporativa; 

• Iniciativa setorial internacional – setor 

financeiro; 

• Iniciativa setorial nacional; 

• Implementação da sustentabilidade 

corporativa. 

 

1. Iniciativas Globais 

 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), OCDE (OECD - Organization for 

Economic Co-operation and Development), 

Agenda 21 e Pacto Global.  

2. Direitos Humanos  

ONU (Organização das Nações Unidas). 

3. Direito das Relações de Trabalho 

AS 8000, OIT (Organização Internacional do 

Trabalho), OHSAS 18001. 

4. Meio Ambiente 

ISO 14001, The Natural Step, FSC (Conselho 

Brasileiro de Manejo Florestal), Convention on 

Biological Diversity. 

5. Governança Corporativa 

IBGC (Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa), CVM (Comissão de Valores 

Imobiliários), OCDE (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico). 

6. Iniciativa Setorial Internacional – Setor 

Financeiro  

The Equator Principles, Principles for Responsible 

Investment. 

7. Iniciativa Setorial Nacional 
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ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar) e 

Bovespa ISE (Índice de Sustentabilidade 

Empresarial). 

8. Implementação da Responsabilidade Social 

Empresarial 

Instituto Ethos, iBase, ISO (International 

Organization for Standardization) e GRI (Global 

Reporting Initiative). 

Fonte: Adaptado do Instituto Ethos (2006, p. 126) 

 

Estas fontes são difundidas com critérios essenciais através de reflexões e 

debates que mobilizam os principais atores do mercado. 

 

1.2.2 Indicadores 

 

A palavra indicador é natural do latim indicare, o mesmo que apontar, anunciar, 

estimar e descobrir. É considerado uma maneira de informar a evolução em relação a 

uma meta previamente estabelecida e identificar uma tendência. São instrumentos que 

medem as mudanças em um determinado sistema (DEPONTI; ECKERT; AZAMBUJA, 

2002). Para Van Bellen (2006) eles são um meio de comunicação, pois trata-se de um 

mecanismo que demonstra o conceito de sustentabilidade. 

Os indicadores de sustentabilidade foram criados para avaliar o desempenho 

sustentável das organizações, suas ações e transparência frente aos stakeholders. Para 

Elkington (1998), indicadores de sustentabilidade agrupados proporcionam uma análise 

entre diferentes condições e, consequentemente, informações relevantes sobre os 

processos de desenvolvimento sustentável, ou relacionados a sustentabilidade e aos 

stakeholders.  

Os indicadores de sustentabilidade proporcionam evidências objetivas, servem 

de auxílio aos líderes e são utilizados como suporte nas tomadas de decisão e são 

relevantes para a gestão da sustentabilidade na medida em que servem como 

instrumento de mobilização dos stakeholders, estudo e mensuração da sustentabilidade 

em uma instituição. Além disso, estão relacionados aos sistemas de educação e 

comunicação. 
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Segundo a Agência Europeia do Ambiente (EEA), indicador é um parâmetro 

utilizado para demonstrar e comunicar acontecimentos complexos, suas tendências e 

crescimento (EEA, 2005).  Nessa mesma linha, McQueen e Noak (1988) definem os 

indicadores como resumo das informações mais relevantes, o que vai complementar a 

abordagem de Holling (1978), para quem indicadores servem para mensurar 

comportamentos de um grupo com características expressivas e perceptíveis.  

De acordo com a afirmação de Guimarães e Feichas (2009), indicadores de 

sustentabilidade medem o processo, do início ao fim, e com isso é possível desenvolver 

alguns pontos e melhorar resultados, o que está alinhado com o entendimento divulgado 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que 

compreende os indicadores como uma orientação que gera conhecimento sobre o status 

de um fenômeno (OCDE, 1993).  Não por acaso, o primeiro mecanismo de 

acompanhamento de mudanças climáticas, questões ambientais, econômicas e políticas 

públicas foi publicado pela OCDE. 

Segundo Tunstall (1992), os indicadores são analisados a partir de suas 

finalidades listadas a seguir: 

• Avaliar oportunidades e tendências; 

• Comparar lugares e situações; 

• Analisar metas e objetivos; 

• Providenciar informações e sugestões; 

• Prever futuras condições e tendências. 

 

Convém ressaltar que o principal propósito dos indicadores é reunir e mensurar 

informações para que sua relevância seja aparente. Segundo Philippi Jr e Malheiros 

(2012), o sistema de análise da evolução do desenvolvimento sustentável engloba a 

escolha, a forma de indicadores, sua compreensão e informação dos resultados. Este 

processo possui um roteiro que consiste no grupo de dez princípios que atingem quatro 

aspectos de mensuração, conforme Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Princípios para a construção de sistemas adequados de medição 

PRINCÍPIOS ASPECTO DE MENSURAÇÃO 

Princípio 1 – Visão direcionada e objetivos Ponto inicial de avaliação com objetivos claros 
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Princípio 2 – Perspectiva holística 

Conteúdo a ser avaliado com foco em questões 

primordiais 

Princípio 3 – Elementos essenciais 

Princípio 4 – Elementos essenciais 

Princípio 5 – Foco prático 

Princípio 6 – Abertura 

Questões-chave do processo de avaliação Princípio 7 – Comunicação efetiva 

Princípio 8 – Ampla participação 

Princípio 9 – Avaliação constante Reforçar a necessidade de se estabelecer uma 

capacidade contínua do processo de avaliação Princípio 10 – Capacidade institucional 

Fonte: Adaptado de Philippi Junior e Malheiros (2012) 

 

Philippi Junior e Malheiros (2012, p. 50) propõem dez passos para o sistema de 

criação de indicadores: 

• Seleção de um pequeno grupo multidisciplinar que se relacione com a 

comunidade do local onde os indicadores serão construídos; 

• Deixar clara a proposta de construção de indicadores, fornecendo 

informações e apresentando exemplos de sucesso; 

• Identificar valores e visões compartilhadas pela comunidade; 

• O grupo de trabalho deve buscar modelos, indicadores e dados já 

existentes nas bases locais; 

• Um conjunto de indicadores deve ser rascunhado, revisto e condensado, 

para buscar um foco prático; 

• Validar o processo por meio de apresentação do rascunho a amplos 

setores da comunidade; 

• Revisão técnica, em que um grupo interdisciplinar deve selecionar os 

indicadores que tiverem mensurabilidade estatística e relevância 

sistêmica; 

• Etapa de pesquisa dos dados; 

• Publicação e disseminação dos indicadores, de maneira clara, apontando 

ações para melhorá-los; 

• Revisões periódicas. 
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Os indicadores surgem a partir da preocupação da instituição em mensurar suas 

ações e, consequentemente, geram valores fundamentados na cultura, no perfil e valores 

dos stakeholders. Assim, para desenvolver os indicadores de sustentabilidade é preciso 

definir as dimensões de abrangência e os critérios de avaliação das ações, tornado 

possível analisar os pontos positivos e questões para melhoria que sejam relevantes para 

a organização de maneira geral. 
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2 METODOLOGIA 

 

A partir deste momento, demonstra-se a metodologia adotada, as etapas e 

procedimentos da pesquisa, de campo, de coleta, ambiente pesquisado e as limitações da 

pesquisa. Para realizar a pesquisa foram realizadas as seguintes etapas, conforme o 

Quadro 5: 

 

Quadro 5 – Etapas e Procedimentos desta pesquisa 

1ª FASE 

• Pesquisa 

• Estudo do tema 

• Metodologia 

2ª FASE 

• Coleta de materiais 

• Roteiro de entrevista 

• Entrevistas 

• Análise de conteúdo 

• Elaboração do modelo de indicadores de sustentabilidade 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O produto será proposto para que o capítulo brasileiro do PRME possa 

direcionar e mensurar a atuação das instituições signatárias. Este item será resultado de 

uma pesquisa exploratória com foco em características qualitativas a partir da 

justificativa da pesquisadora, influenciando a formatação da proposta (GUNTHER, 

2006).  

O método de pesquisa utilizado neste estudo teórico-empírico foi o descritivo, 

no qual os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, 

sem interferência do pesquisador, e valeu-se de fontes primárias e secundárias, na 

medida em que foram utilizadas contribuições já publicadas sobre o tema estudado e 

foram realizadas entrevistas por meio de um roteiro semiestruturado (GODOI; 

BANDEIRA-DE-MELLO; SILVA, 2007). Conforme Triviños (1987, p.128), a pesquisa 
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qualitativa é essencialmente descritiva, pois “as descrições dos fenômenos estão 

impregnadas dos significados que o ambiente lhe outorga”. 

Outra marca das pesquisas qualitativas é a maneira como são observados e 

analisados os fatos, na medida em que é utilizado um conjunto de interpretações e 

práticas materiais que dão sustentação ao mundo sob o prisma dos pesquisadores, que 

observam os fatos em cenários naturais, entendendo e interpretando os fenômenos 

observados (ALVES-MAZZOTTI, GEWANDSZNAJDER, 1999). 

Durante o período de pesquisa, foram realizadas consultas a conteúdos de 

materiais disponibilizados pelos entrevistados, disponíveis na internet e documentação 

em livros. Consta dos documentos consultados e analisados para esta pesquisa: 

relatórios de sustentabilidade, metodologia de educação socioambiental e indicadores de 

sustentabilidade, manuais e livros. 

Para analisar os dados apresentados referentes a essa pesquisa, optou-se pela 

pesquisa qualitativa por ser mais detalhada. Segundo Yin (2015), a diferença da 

pesquisa qualitativa em relação à quantitativa é que a possibilidade que o pesquisador 

tem de exploração a campo de maneira não estruturada. Assim, é possível obter 

perspectivas e interpretações de pessoas (ROESCH, 2005). 

A pesquisa qualitativa procura o comum, mas o pesquisador deve se atentar e 

perceber a individualidade e seu significado (JONES, 1987, apud ROESCH, 2005, p. 

123-124). As características da pesquisa qualitativa são essenciais para encontrar 

respostas baseadas em teorias, experiências e percepções distintas da realidade 

analisada.  

Segundo Yin (2015), um dos pontos principais para a realização de uma 

pesquisa, não depende do método, mas sim da ética do pesquisador. Com isso, optou-se 

por utilizar fontes essenciais nas condições em que estão apresentadas. Nas entrevistas, 

a pesquisadora compreendeu o desenvolvimento da sustentabilidade, desde o início, e os 

desafios para que o conceito seja disseminado, assim como as dificuldades das 

instituições de ensino em alinhar as ações (quase sempre pontuais) com seu currículo e 

gestão.  

A coleta de dados consiste no mapeamento das principais ferramentas de gestão 

da sustentabilidade no Brasil e seus critérios, entrevista semiestruturada com 

representantes de instituições consideradas referência em sustentabilidade e análise das 

perspectivas das instituições signatárias mais atuantes no capítulo brasileiro do PRME 
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em relação à sustentabilidade e indicadores. Assim, será possível elaborar dimensões e 

critérios para o modelo de indicadores de sustentabilidade a ser proposto. 

As entrevistas são essenciais nos estudos de caso, segundo Yin (2015). Foram 

entrevistados cinco professores de instituições de ensino brasileiras, sendo todas 

instituições que desenvolvem ações na área de sustentabilidade. As entrevistas foram 

realizadas por skype, pois os entrevistados residem em outras cidades, com 

aproximadamente 30 minutos de duração em cada uma, o que totalizou duas horas e 

meia. O conteúdo foi transcrito e avaliado pela autora. Para que fosse realizada, a 

entrevista consistiu em um roteiro semiestruturado com questões simples e focadas em 

indicadores, sustentabilidade, o contexto atual e instituições de ensino. Conforme a 

entrevista foi realizada, foram levantadas questões como a metodologia Global 

Reporting Initiative (GRI) e Espaços Educadores Sustentáveis (EES).  

Os entrevistados deveriam atuam em instituições de ensino superior, sendo 

quatro atuantes em instituições de ensino signatárias do PRME Chapter Brasil. A 

escolha destes personagens pretendeu atender aos objetivos da pesquisa, pois em suas 

atividades estas pessoas vivenciam a docência e práticas de sustentabilidade. Para 

apresentar os sujeitos como relevantes à presente pesquisa, pode-se verificar a descrição 

de suas atividades e sua relação com o PRME Chapter Brasil ou com a metodologia 

Espaços Educadores Sustentáveis. 

Para testar a validade e confiabilidade da pesquisa, foi utilizado o recurso da 

triangulação, procurando-se identificar o mesmo fenômeno ou pergunta de pesquisa, a 

partir de uma ou mais fontes de dados (IKEDA; PUSCHEL; PELISSARO, 2008). Para 

a pesquisa de campo foram utilizados os seguintes procedimentos: pesquisa 

bibliográfica, documental e entrevista semiestruturada. 

O conhecimento da pesquisadora sobre sustentabilidade proporcionou que a 

questão fosse abordada de forma direta e com segurança o tema. Além disso, a 

pesquisadora garantiu a confiabilidade na divulgação de fontes, nomes dos entrevistados 

e informações restritas.  

Para elaborar o modelo de indicadores de sustentabilidade que será proposto, 

será realizada a interpretação das respostas da entrevista. A prática consiste no estudo 

das comunicações com o objetivo de obter informações que permitam a inferência da 

ciência relativa às variáveis percebidas nas mensagens (Vergara, 2006). 
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O quarto capítulo apresenta o PRME, as metodologias analisadas pela 

pesquisadora (GRI e EES) e sua relação com os índices de sustentabilidade para 

instituições de ensino propostos, com base nos conceitos de sustentabilidade estudados 

e entrevistas realizadas.  

Com foco em educação para gestão responsável orientada pela sustentabilidade, 

o PRME inicia suas atividades no mundo em 2006, por meio da ideia de desenvolver 

uma plataforma baseada em princípios de engajamento. Nesse capítulo, a iniciativa é 

descrita, incluindo seus princípios e representatividade no Brasil. 

 

3.1 EDUCAÇÃO EXECUTIVA RESPONSÁVEL 

 

A educação tem um papel fundamental na sociedade, pois atua como agente de 

mudanças sociais ao desenvolver habilidades, promovendo o conhecimento e 

progredindo a consciência. Consequentemente, prepara seu público para desempenhar, 

futuramente, funções de liderança, gerenciamento e ensino (ULSF, 1999; WEENEN, 

2000; WRIGHT, 2005).  

 Com a globalização e acesso à tecnologia, o acesso às informações e ao 

conhecimento é facilitado. Porém, esses fatores geram uma crise na educação, pois o 

nível de conhecimento se torna cada vez menor, devido à rapidez com que as 

informações circulam.  

Educação, cuidado e responsabilidade são palavras-chave para mudar o 

comportamento do consumidor diante desta crise. Segundo Boff (2000, p. 91), “cuidado 

significa, então, desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção, bom trato [...] atitude 

fundamental, de um modo de ser mediante o qual a pessoa sai de si e centra-se no outro 

com desvelo e solicitude”. E para isso, é preciso estar atento à educação na escola e 

dentro de casa também. Os maiores bens que pais podem passar para seus filhos são: 

educação e valores. 

De acordo com a concepção adotada na Conferência de Jomtien, Artigo I – I da 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos e Quadro de Ação para Responder às 

Necessidades Educativas Fundamentais (1990, p. 02): 
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Toda a pessoa – criança, adolescente ou adulto – deve 

poder se beneficiar de uma formação concebida para 

responder as suas necessidades educativas fundamentais. 

Estas necessidades dizem respeito tanto aos instrumentos 

essenciais de aprendizagem (leitura, escrita, expressão 

oral, cálculo, resolução de problemas), como aos 

conteúdos educativos fundamentais (conhecimentos, 

aptidões, valores e atitudes) de que o ser humano tem 

necessidade para sobreviver, desenvolver todas as suas 

faculdades, viver e trabalhar com dignidade, participar 

plenamente no desenvolvimento, melhorar a qualidade de 

sua existência, tomar decisões esclarecidas e continuar a 

aprender. 

Em tempos de sustentabilidade é essencial educar com consciência as futuras 

gerações na prática a atenderem as necessidades para que haja desenvolvimento 

sustentável (nos aspectos sociais, ambientais e econômicos) considerado o grande 

desafio atual e, assim, evitar futuras consequências. O termo sustentabilidade 

complementa o desenvolvimento humano no que diz respeito à melhoria das condições 

de vida das futuras gerações e em respeito aos meios naturais ainda existentes. 

Para Calloni (2005, p.29), “A crise da educação não está na educação. A crise da 

educação é tradução imediata da crise de objetivos e da saturação do modelo 

capitalista”. O que traz a extrema necessidade em implantar novas opções para 

substituir as antigas estruturas.  

Segundo Lampert (2005, p. 42-44), para se manter viva, a escola precisa 

construir um conhecimento que tenha sentido para os alunos – e não apenas informação 

– proporcionando uma formação integral, de valores éticos. 

As novas dimensões educativas colocam ênfase no componente ético e são 

orientadas à transformação do indivíduo: educação para paz, para a saúde, a educação 

para o consumo, a educação ambiental (MEDINA e SANTOS, 1999, p. 21-22). Essa 

diferenciação na educação proporciona uma visão consciente do indivíduo em relação à 

sociedade e à natureza trazendo, consequentemente, atitudes adequadas e responsáveis 

no seu cotidiano. 
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É possível perceber a importância em procurar uma nova ética, direcionada às 

pessoas por um sentimento mútuo. Diferente como de costume, a ética deve estar focada 

às questões de relação da existência do ser humano com o planeta que habita uma 

relação equilibrada e harmônica entre o meio ambiente e o homem.  

Há necessidade de uma nova ética, que esteja preocupada com as questões de 

existência do homem e principalmente para a sua interrelação com o planeta, visando 

um relacionamento equilibrado entre a natureza e o ser humano. É preciso reestruturar a 

construção de uma ética ambiental voltada ao futuro, para que o direito ambiental 

ecologicamente equilibrado possa ser assegurado às presentes e futuras gerações 

(SIRVINSKAS, 2002, p.307). 

A nova ética está atrelada às questões de responsabilidade social: solidariedade e 

responsabilidade com o futuro próximo.  

Medina e Santos (1999, p.18) afirmam que: 

Necessita-se de uma mudança fundamental na maneira de 

pensarmos acerca de nós mesmos, nosso meio, nossa 

sociedade e nosso futuro; uma mudança básica nos valores 

e crenças que orientam nosso pensamento e nossas ações; 

uma mudança que nos permita adquirir uma percepção 

holística e integral do mundo com uma postura ética, 

responsável e solidária. 

Com a pós-modernidade, a educação “deve preparar o homem a conviver 

harmonicamente com seus semelhantes, com a natureza e todo o cosmo” (LAMPERT, 

2005, p.45). Para Leff (2000), se não houver uma mudança nos valores que norteiam a 

sociedade, com a educação ambiental, não há como conquistar os objetivos do 

desenvolvimento sustentável. 

O desenvolvimento e a formação de uma nova consciência responsável e 

sustentável, socialmente e ambientalmente, são essenciais à educação do consumidor, 

com a prática de novos hábitos de consumo, sendo que, em sua maioria, os problemas 

atuais são fruto de padrões impostos pelo capitalismo e pela economia de mercado 

através da publicidade, disseminada pelos meios de comunicação de massa, impondo 

um estilo de vida insustentável e de difícil acesso para muitos. 
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A grande questão é que a demanda por recursos só aumenta, devido ao consumo 

em excesso, sendo que os recursos são finitos. É preciso explorar novos horizontes na 

educação para que se possa alcançar uma sociedade sustentável e participativa, que 

possa praticar efetivamente a solidariedade com as gerações presentes e futuras. É o 

caminho mais adequado para a evolução da sociedade. 

Para ser sustentável, é preciso modificar o comportamento do consumidor e 

conscientizá-lo. Com isso, Penna (1999, p.216) diz: 

Os efeitos da degradação ambiental não podem ser 

tratados sem que se combatam as suas causas. O 

capitalismo moderno deu à luz o consumismo, o qual criou 

raízes profundas entre as pessoas. O consumismo tornou-

se a principal válvula de escape, o último reduto de 

autoestima em uma sociedade que está perdendo 

rapidamente a noção de família, de convivência social, e 

em cujo seio a violência, o isolamento e o desespero dão 

sinais alarmantes de crescimento. 

A gestão responsável é a principal atitude de responsabilidade social que deve 

ser estimulada a nas escolas de negócio, mas de maneira consciente e com cidadania. 

Surge a necessidade de modificar o cenário atual na sociedade, como utilizar 

corretamente os recursos naturais e não comprometer as gerações futuras.  

O comportamento das futuras lideranças para uma atitude consciente e 

sustentável está associado à mobilização social, acesso a informação e sensibilidade e 

empatia com o próximo. Para isso, é preciso ter acesso às atividades de sustentabilidade, 

optando por ser socialmente e ambientalmente responsáveis e comprometidas (IDEC, 

2004, p.5). 

Melo Neto e Froes (2001) afirmam que as pessoas têm procurado cada vez mais 

produtos e serviços comprometidos com a comunidade e melhor qualidade de vida. 

Quando é percebido o exercício da coletividade, o mercado consegue criar vínculos de 

fidelidade por identificação.  

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC, 2004, p.11) reafirma: 
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A atitude dos consumidores está mudando. Além do preço 

e qualidade, eles estão cada vez mais atentos a aspectos 

relacionados ao comportamento das empresas, como o 

respeito aos direitos humanos, trabalhistas e dos 

consumidores; a normas de preservação ambiental; à ética 

na publicidade e nas práticas empresariais; a promoção do 

bem-estar social; etc. A transparência das empresas em 

relação a essas informações também passa a ser 

valorizada, tornando-se a principal ferramenta para o 

consumo consciente e cidadão. 

As instituições de ensino e empresas, de uma maneira geral, devem colaborar no 

desenvolvimento social da comunidade onde está instalada, para corresponder às 

expectativas do seu público, que mostra maior consciência e valoriza aspectos éticos 

ligados à cidadania (ASHLEY, 2003, p.3).  

Canepa (2004, p.159) afirma que é preciso estar consciente de que educação e 

cidadania não se dissociam, pois quanto maior o nível de conhecimento que o cidadão 

tiver, maior será sua capacidade de exigir seus direitos e cumprir seus deveres. 

Sendo assim, as instituições de ensino devem preparar seus alunos e despertar a 

consciência do coletivo para uma olhar sistêmico como agente de mudança.  

 

3.1.1 Princípios para Educação Executiva – PRME 

 

Os Princípios para Educação Executiva Responsável (PRME) fazem parte de um 

programa global das Nações Unidas (ONU) para engajamento voluntário de escolas de 

negócio e demais instituições de ensino. A iniciativa, criada em 2006, consiste em 

disseminar a importância da sustentabilidade.  

Uma instituição de ensino que adere ao PRME manifesta a sua convicção de que 

as instituições acadêmicas, por meio da integração de valores universais no currículo e 

pesquisa, podem contribuir para um mercado global mais estável e inclusivo, ajudando 

a construir sociedades prósperas e bem-sucedidas.  

Os seis princípios do PRME, apresentados no Quadro 6 com práticas adotadas 

em instituições do Chapter Brasil, são inspirados por valores internacionais, como 

os Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas. São eles:  
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Quadro 6 – Princípios do PRME 

PRINCÍPIOS PRME PRÁTICAS CHAPTER BRASIL 

Propósito 

O ISAE incorporou à sua visão, missão e valor a disseminação da 

sustentabilidade na formação de lideranças globalmente 

responsáveis. Por meio de um modelo educacional, sendo o 

estudante um agente transformador, a instituição desenvolveu os 

Conceitos Norteadores para guiar sua gestão e currículo 

pedagógico. 

Valores 

Para garantir que valores contidos nos princípios do PRME sejam 

incorporados às atividades acadêmicas e curriculares, a Fundação 

Dom Cabral tem como desafio e objetivo o treinamento constante 

de todo o seu corpo técnico - acadêmico e administrativo. 

Metodologia 

Por meio de uma metodologia de ensino que promove o 

protagonismo do processo de transformação, o ISAE desenvolver 

líderes mais preocupados com os valores e ética nas relações 

profissionais, por meio de um modelo próprio de aprendizagem 

chamado Perspectivação. São oferecidas aos alunos atividades 

complementares aos currículos dos cursos ofertados. 

Pesquisa 

A UniBrasil promove o engajamento em pesquisas científicas 

relacionadas à sustentabilidade com grupos de estudos e projetos de 

iniciação científica, além de divulgar os resultados dos estudos em 

suas publicações.  

Parcerias 

A Business School São Paulo, em parceria com a Fundação 

Nacional da Qualidade, formou um núcleo de estudos que trabalha 

a questão das parcerias visando estabelecer metodologias e padrões 

de gestão. 

Diálogo 

A FEA-RP/USP facilita o diálogo entre os diversos stakeholders, 

promovendo o debate contínuo na instituição. O Escritório de 

Sustentabilidade da FEA-RP/USP realiza eventos e debates, 

construindo uma rede de cooperação com as entidades estudantis 

presentes na faculdade. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O PRME atua com as seguintes categorias de instituições de ensino:  

• Instituições acadêmicas; 

• Universidades corporativas; 

• Organizações de suporte. 
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 O PRME Chapter Brasil é o capítulo brasileiro do PRME, que compõe 

o Chapter Latino-Americano e Caribenho. Os capítulos formam um grupo voluntário de 

instituições de ensino, universidades corporativas e organizações de suporte, com a 

mesma visão em relação às lideranças responsáveis, atuantes nas questões inovadoras da 

sustentabilidade. 

 Por seu aspecto geográfico e atuação, o Brasil é o único país com mobilização 

significativa para ter o capítulo com estrutura de governança própria no país e iniciou 

suas atividades em 2013 para ajudar na disseminação e implementação dos princípios. 

De acordo com o PRME (2015), a estrutura de governança do Chapter Brasil  é 

apresentada como: 

• PRME CHAPTER SECRETARIAT: atuação colaborativa com a rede brasileira 

para definir políticas do seu Planejamento Estratégico e garantir que o grupo 

atinja seus objetivos. Além disso, deverá agir na sua articulação com a rede 

universal, incluindo o escritório do PRME, em Nova Iorque; 

• BOARD: é composto por cinco vagas (entre elas a do Chapter Secretariat) e 

tem a função de definir sobre o Planejamento Estratégico e ações 

do Chapter durante dois anos. Também tem como função zelar pelas 

Diretrizes do PRME Chapter Brasil. A escolha do Chapter Secretariat e das 

outras vagas do board são feitas pelos membros do Chapter, a cada dois anos. 

 

Atualmente, o Chapter Brasil conta com a seguinte equipe e instituições de 

ensino signatárias, Quadro 7: 

PRME Chapter Brasil Secretariat 

Norman Arruda Filho – Instituto Superior de Administração e Economia 

(ISAE). 

 

Board 

José Antonio Fares – Serviço Social da Indústria (SESI/PR);  

Ricardo Siqueira Campos – Fundação Dom Cabral (FDC);  

Leandro Morilhas – Fundação Instituto de Administração (FIA); 

Sávio Bittencourt – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

(EBAPE/FGV). 
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Equipe de Apoio 

Gustavo Loiola (ISAE); 

Rebecca Giese (ISAE). 

 

QUADRO 7 – Instituições de Ensino Signatárias do PRME Chapter Brasil 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO REPRESENTANTE 

Angrad Luiz Carlos da Silva 

Business School São Paulo César Augusto Dínola 

EAESP  Mario Monzoni 

EBAPE Savio Renato Bittencourt Soares Silva 

ESPM  Richard Lucht 

Estação Business School Judas Tadeu 

Faculdade Antonio Meneghetti Clarissa Miranda 

Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico 

Profissional 
Lupércio Cascone 

Faculdades Maringá  Lorenso Cassaro 

Faculdades Santa Cruz Valderez Taborda Crovador 

FDC - Fundação Dom Cabral Ricardo Siqueira 

FEA/USP Flavio Hourneaux Junior 

FEA-RP USP Adriana Caldana 

Fundação Instituto de Administração – FIA Leandro Morilhas 

IAG Business School Sergio Bruni 

Insper Priscila Claro 

ISAE/FGV Norman de Paula Arruda Filho 

OPET Josileni Rúbio 

PUC São Paulo Neusa Maria Bastos F. Santos  

Secal Rubia Santi 

SENAI/PR Marco Antonio Secco 

SESI/PR José Antonio Fares 

Tecpar Rodrigo Silvestre 

UniBrasil Claudio Skora 

UniCesumar Matheus Wolowski 

Unicopel Antonio Carlos W. P. de Melo 

Uniethos Margarida Curti Lunetta 

 Universidade Federal de Uberlândia – UFU Luciana Oranges Cezarino 

Universidade Metodista Waverli Maia M Neuberger  
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Universidade Positivo Andrea Durães 

UTFPR Carlos Eduardo Cantarelli 

Fonte: elaborado pela autora 

 

3.2 METODOLOGIAS ANALISADAS 

 

As metodologias escolhidas pela autora, GRI e Espaços Educadores Sustentáveis, 

são referência na área de sustentabilidade. A primeira trata-se de um dos principais 

modelos de indicadores de sustentabilidade utilizados atualmente. A outra contempla 

um método para que instituições de ensino sejam sustentáveis por meio das premissas 

gestão, espaços físicos e currículo.  

 

3.2.1 Global Reporting Initiative 

 

Do termo Global Reporting Initiative, a GRI é uma organização sem finalidade 

lucrativa que promove a construção de relatórios de sustentabilidade, por meio de uma 

metodologia própria, na qual as organizações gerenciam seu próprio desempenho 

econômico, ambiental e social (triple bottom line), sua governança e seus impactos, 

comunicando essas informações com transparência. Ao mesmo tempo, a GRI é um 

centro de colaboração do Programa Ambiental das Nações Unidas baseado em uma rede 

composta por diferentes países com diversas partes interessadas. 

 A GRI iniciou suas atividades em 1997, na cidade de Boston, com o objetivo de 

garantir que empresas realizavam efetivamente ações de conduta ambiental e 

responsável. Compõe uma rede global em 90 países, um representante em cada 

nacionalidade, e sede global em Amsterdã. Em 2000, a iniciativa lançou a primeira 

versão de Diretrizes em Sustentabilidade e hoje é a metodologia mais utilizada pelas 

grandes e pequenas empresas. 

As diretrizes e indicadores legitimam a informação com credibilidade e 

comparabilidade dos documentos. Trata-se de um padrão internacional de prestação de 

contas aos stakeholders baseado na norma AA 1000 (AccountAbility 1000).  

A iniciativa foi a primeira a estruturar relatórios sobre sustentabilidade mais 

utilizados no mundo. Este modelo de indicadores expõe detalhadamente os princípios e 

indicadores que uma organização pode utilizar para mensurar e relatar seu 
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desenvolvimento ambiental, econômico e social, que inclui o relacionamento com os 

diferentes públicos. 

Na quarta edição, a GRI segue a quarta versão (G4) e, segundo a própria GRI 

(2011), o formato contempla informações sobre formas de gestão, orientações para a 

definição de limites dos relatórios e informações a serem divulgadas em áreas 

específicas, como governança e cadeia de fornecimento.  

 Com base nessa edição, a autora analisou os indicadores e definiu as dimensões 

ambiental e social como referência para o modelo de indicadores. Além disso, segundo 

relatos dos entrevistados E2 e E3, a metodologia desenvolvida pela GRI é a mais 

simples e completa para medir e tangibilizar as ações em sustentabilidade. Com foco na 

gestão do relacionamento com fornecedores e processo de compras, os indicadores 

contribuíram para que a sustentabilidade pudesse ser analisada e praticada sob outro 

prisma.  

Atualmente, a GRI conta com mais de 3.000 organizações (das quais 60 são 

brasileiras), de 60 países utilizam as diretrizes da GRI em seus relatórios de 

sustentabilidade nos ambientes de: Governança e Valores Organizacionais, Ambiente de 

Trabalho, Cadeia de Fornecimento, Comunidade, Consumidores e Investimento.  

O programa de pesquisa e desenvolvimento da GRI se compromete com a 

melhoria contínua das organizações, através de um plano de metas bem estruturado, 

onde são averiguadas questões desafiadoras sobre relatórios e formas inovadoras de 

aplicar a Estrutura de Relatórios da GRI junto com outras normas.  

As publicações na Série de Pesquisa e Desenvolvimento da GRI são 

apresentadas em três categorias:  

• Topics: são pesquisas e implicações sobre relatórios referentes a assuntos 

como biodiversidade e gênero; 

• Reporting Practices: monitoramento de práticas e implementação de 

relatórios e avaliação de cenários futuros; 

• Tools: orientações para usar a Estrutura de Relatórios da GRI junto com 

outras normas. 
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3.2.2 Espaços Educadores Sustentáveis 

 

Entendo que a educação é fundamental na sociedade, principalmente no contexto 

de mudanças que a sociedade está passando, conforme apresentado na introdução, o 

Plano Nacional sobre Mudança Climática (PNMC), lançado pelo Governo Federal em 

2008, afirma que as instituições de ensino podem ser de espaços diferenciados para 

educação e promover a sustentabilidade.  

Os Espaços Educadores Sustentáveis (EES) contemplam uma metodologia 

sugerida pelo Programa Mais Educação, (Decreto 7.083/2010), Art. 2º, V, de acordo 

com os Princípios da Educação Integral, para educar com sustentabilidade e 

responsabilidade. Segundo os EES, trata-se do equilíbrio com o meio ambiente e 

compensar seus impactos com tecnologias adequadas. Assim, estes espaços educam 

com capacidade de influenciar as comunidades, onde as pessoas têm relações de 

cuidado uns com os outros, com a natureza e com o ambiente (BRASIL, 2012). 

Para que a educação socioambiental seja aplicada nas instituições de ensino, é 

preciso que critérios de sustentabilidade sejam considerados em todas as ações. O 

objetivo dos ESS é transformar a escola em um espaço dinâmico que, por meio da 

motivação, integre as pessoas à natureza e estimule a inovação. O foco principal é a 

aprendizagem por meio do cuidado com o ambiente e com as pessoas.  

 Segundo Boff (1999), o conceito de educação é reafirmado pelo Conselho 

Nacional da Educação (publicadas em julho de 2010): 

Educar exige cuidado; cuidar é educar, envolvendo 

acolher, ouvir, encorajar, apoiar, no sentido de 

desenvolver o aprendizado de pensar e agir, cuidar de si, 

do outro, da escola, da natureza, da água, do planeta. 

Educar é, enfim, enfrentar o desafio de lidar com gente, 

isto é, com criaturas tão imprevisíveis e diferentes quanto 

semelhantes, ao longo de uma existência inscrita na teia 

das relações humanas, nesse mundo complexo. Educar 

com cuidado significa aprender a amar sem dependência, 

desenvolver a sensibilidade humana na relação de cada um 

consigo, com o outro e com tudo que existe, com zelo, 
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ante uma situação que requer cautela em busca da 

formação humana plena.  

 A metodologia de Espaços Educadores Sustentáveis contempla três diretrizes 

para instituições de ensino: espaço físico, gestão e currículo.  

 Espaço Físico: compreende tecnologias e materiais mais adaptados às 

características ambientais e sociais de cada território. As estruturas proporcionam 

construções mais confortáveis (térmicas e acústicas), eficiência energética, uso racional 

da água, baixa emissão de carbono e horta agroecológica, por exemplo. São estruturas 

mais adequadas para conviver. 

 Gestão: melhora as relações de respeito à diversidade, mais democráticas e 

participativas. O coletivo escolar constrói mecanismos eficazes para a tomada de 

decisões. Sendo assim, proporciona reflexos na diminuição de desperdício, nas compras 

conscientes, destinação adequada de resíduos e práticas para o bem-estar pessoal, 

coletivo e do meio ambiente. 

O currículo educa por meio do cuidado e estimula a sustentabilidade. Valoriza a 

diversidade, permite conexões entre a sala de aula e a ciência. Consequentemente, 

incentiva a cidadania ambiental e estimulando a responsabilidade e o engajamento de 

estudantes na transformação local e global. 

Cada pilar é constituído pelas seguintes ações, segundo Quadro 8: 

 

Quadro 8 – Exemplos de Ações nos Espaços Educadores Sustentáveis 

ESPAÇO FÍSICO CURRÍCULO GESTÃO 

 Cultivo de hortas, de acordo com 

os critérios de sustentabilidade. 

Diminuição da produção de 

resíduos, correta destinação e 

coleta seletiva, captação da água 

da chuva.  

Usar materiais de construção 

reciclados. 

Ventilação e iluminação natural 

das salas. 

Criação de espaços que integrem 

o plantio de hortaliças, flores e 

ambientes de bem-estar. 

Construção de redes de 

aprendizagem em conexão com 

estudantes, professores, 

colaboradores e comunidade. 

Entender os princípios da 

sustentabilidade. 

Utilizar um enfoque 

interdisciplinar e aproveitando o 

conteúdo de cada disciplina. 

Atenção nas questões 

socioambientais locais e globais. 

Trabalhar o estudo do meio onde 

vive. 

Envolvimento, participação e 

pertencimento. 

Criação e fortalecimento de 

espaços de diálogo na 

instituição de ensino e na 

comunidade. 

Gestão participativa integrada 

por professores, alunos, 

funcionários, pais, pessoas da 

comunidade. 

Valorização e respeito à 

diversidade cultural, étnico-

racial e de gênero. 
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Alimentação natural e saudável. 

Sistemas de saneamento mais 

eficientes. 

Acessibilidade dos espaços que 

permita a inclusão de todos. 

Adoção dos 5 Rs: Refletir, 

Recusar, Reduzir, Reutilizar e 

Reciclar.  

Resgatar os saberes tradicionais. 

Treinamento para professores e 

colaboradores.  

Formação de novos valores, 

atitudes e desenvolvimento de 

novas competências e 

habilidades. 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Para mudar é preciso buscar novas informações, oportunidades e parcerias. 

Sendo assim, a educação é informação e conhecimento. E conhecimento é poder.  

 

3.3 DIMENSÕES PARA MENSURAR A SUSTENTABILIDADE 

 

Com base no conceito de sustentabilidade, princípios do PRME e a releitura das 

metodologias apresentadas anteriormente, para propor uma base de modelo de 

indicadores, a autora analisou o conteúdo das entrevistas realizadas entre abril e junho 

de 2016.  

Esta pesquisa está relacionada às práticas e relatos de sustentabilidade em 

instituições de ensino signatárias do PRME Chapter Brasil e tem por objetivo 

proporcionar às essas instituições um modelo que indicadores de sustentabilidade que 

possa nortear e tangibilizar suas ações. 

Participaram da pesquisa, de acordo com o Quadro 9, alguns membros de 

instituições signatárias do PRME no Brasil (E1, E2, E3, E4) e uma professora integrante 

da equipe que desenvolveu a metodologia Espaços Educadores Sustentáveis (E5). 

 

QUADRO 9 – PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

E1 

Professor graduado em Engenharia Industrial Metalúrgica. Atua nas áreas de responsabilidade 

socioambiental, desenvolvimento sustentável e captação de recursos para organizações sociais 

sem fins lucrativos e leciona em uma das escolas signatárias do PRME Chapter Brasil.  

E2 

Graduada em Administração de Empresas, a entrevistada trabalha em uma instituição de ensino 

que também está associada ao PRME Chapter Brasil, sendo em sustentabilidade, 

responsabilidade social corporativa e gestão da mudança. 
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E3 

Graduado em Geografia e Meio Ambiente e doutor em Recursos Naturais, o professor tem 

experiência na área de Geociências, com ênfase em Sensoriamento Remoto e Sistemas de 

Informações Geográficas. Atua em uma universidade que pertence ao PRME Chapter Brasil nos 

seguintes temas: transformação da paisagem, inserção de conhecimento geográfico no processo 

automático de classificação de imagens orbitais. 

E4 
Graduado em Administração de Empresas, mestre e doutor em Administração e Atualmente é 

coordenador do curso de graduação em Administração e signatário do PRME Chapter Brasil.  

E5 

Professora graduada em Arquitetura e Urbanismo com experiência na área de administração e 

meio ambiente. Atua nos seguintes temas: cidadania, sustentabilidade, mulher e gênero, 

ecodesenvolvimento, tecnologias ambientais, diversidade, inclusão e ecoarquitetura. É uma das 

profissionais que desenvolveu a metodologia de Espaços Educadores Sustentáveis e coordena o 

projeto Processo Formativo em Escolas Sustentáveis.  

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

As entrevistas foram realizadas por meio de um roteiro semiestruturado com o 

objetivo de identificar as percepções dos entrevistados em relação à sustentabilidade nas 

instituições de ensino atualmente e seus mecanismos de avaliação. Além disso, a autora 

analisou a relação do conteúdo com os princípios do PRME e as principais premissas da 

sustentabilidade estudadas nas metodologias GRI e Espaços Educadores Sustentáveis. 

Conforme foi abordado anteriormente, as principais discussões em torno da 

sustentabilidade iniciaram na década de 70 por meio de iniciativas como Programa de 

Desenvolvimento das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e Clube de 

Roma, ambos em 1972. As temáticas desses movimentos focaram em questões 

ambientais, os desastres causados pela ação humana e ações para desenvolvimento. Em 

1973, Sachs lança o conceito de Ecodesenvolvimento voltado para áreas com um novo 

estilo de vida, valores e visão de futuro, após a primeira Conferência das Nações Unidas 

em Estocolmo, em 1972. 

 A definição de Sachs (1974) envolve as questões sociais, econômicas, éticas, 

culturais e de participação coletiva, além do tema ambiental, abordado com mais 

frequência na época. Por tratar-se de um olhar mais amplo, envolvendo diversos 

públicos em diferentes temáticas e por sua semelhança com o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, a autora utilizou esse conceito para direcionar a pesquisa. 

 O conceito de Ecodesenvolvimento de Sachs (1974) é transdisciplinar, pois tem 

como objetivo conciliar os problemas sociais e econômicos no desenvolvimento da 
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sociedade por meio de processos ecológicos corretos. Esse novo prisma contempla um 

novo estilo de vida, com valores próprios e objetivos bem definidos para o futuro. 

[E5] “Olha, a questão territorial... É justamente essa questão... 

Trabalhar com as complexidades. É impossível trabalhar com 

território com posição fechada, sem entender as diversidades... 

Eu tenho essa referência forte das premissas da sustentabilidade 

que vem crescendo com Leff, do próprio Edgar Morin... Eu 

entendo que trabalhar com as referências da sustentabilidade 

pode ajudar e muito”. 

 

São conceitos como esse de Sachs que devem ser revistos dentro das políticas de 

sustentabilidade das instituições de ensino. A quinta entrevistada (E5) enfatizou que os 

conceitos de sustentabilidade devem seguir conceitos Leff e Morin, por exemplo. São 

pessoas como Sachs, que concentravam seu foco no coletivo e no desenvolvimento. 

Para Leff (2000) a sustentabilidade acontece por meio do conhecimento em meio 

ambiente, sendo um novo padrão para alcançar o desenvolvimento em bases sociais, 

ecológicas e econômicas nas questões tecnológicas, de equidade social, diversidade 

cultural e democracia participativa em uma organização. São bases relacionadas ao 

tripple bottom line (eixo social, econômico e ambiental). 

Na visão de Morin (1986), é preciso unir culturas tradicionais com valores para 

responder aos prejuízos da globalização e desenvolver a economia verde. A escola tem 

um papel fundamental, pois engloba a sociedade como um todo.  

 Sendo assim, para promover a sustentabilidade, as instituições de ensino devem 

estar atentas às principais premissas da sustentabilidade: social, ambiental, econômica, 

igualdade, diversidade, território, cultura e gestão participativa, entre outras. Essas 

premissas estão de acordo com os princípios valores e propósito do PRME, pois 

desenvolvem o aprendizado e capacidade dos alunos por meio de ações inclusivas na 

grade acadêmica. 

O triple bottom line (TBL), abordado por Leff (2000), é peça fundamental na 

estratégia de negócio e na governança corporativa de organizações, incluindo 

instituições de ensino. Representa a criação da cultura da sustentabilidade e 

aprimoramento nos processos de gestão, proporcionando conscientização aos seus 

stakeholders. Por isso, a GRI foi a metodologia escolhida para refletir a adaptação para 
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indicadores de sustentabilidade para as instituições de ensino signatárias do PRME 

Chapter Brasil. Outra motivação foi pelo fato do modelo GRI ser o mais utilizado pelas 

organizações no mundo para avaliar ações relacionadas à sustentabilidade, sendo as 

instituições de ensino organizações (com finalidade lucrativa ou não). 

Para três entrevistados (E1, E2 e E4), as questões ambientais, econômicas e 

sociais do triple bottom line são básicas, porém essenciais quando a sustentabilidade é 

trabalhada. Além disso, o primeiro entrevistado ressalta que mensurar essas questões em 

uma empresa, seja ela instituição de ensino, caracteriza gerenciamento básico também. 

[E1] “Aquele conjunto mais básico, mais óbvio (ambiental, 

social e econômico) são indicadores muito objetivos que têm 

impacto direto no custo. As empresas que tão mais organizadas 

fazem. Mas isso a gente fala que tem pouco de sustentabilidade, 

mas, na minha opinião, isso é gerenciamento básico também”. 

 

De acordo com a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (2002), 

realizada em Joanesburgo, esses eixos auxiliam na construção de um modelo 

sustentável e são essenciais, sendo necessário: 

• Questões Ambientais: conservar recursos naturais e ambientais com 

soluções adequadas para redução do consumo e descarte correto de 

resíduos; 

• Questões Econômicas: promover crescimento responsável integrado, 

igual e ético no acesso a recursos financeiros, sendo de longo prazo; 

• Questões Sociais: promover o desenvolvimento territorial que 

proporcione às pessoas o básico como emprego, saúde, saneamento, 

água, alimento e educação. 

 

De acordo com o quarto entrevistado (E4), nas instituições de ensino, os 

aspectos sociais e ambientais estão relacionados às bolsas ofertadas, geração de renda 

na comunidade onde a escola está inserida, qualidade de vida para colaboradores, 

geração de renda e educação ambiental para conscientização. 

[E4] “As principais dimensões a serem mensuradas são as: 

econômicas, sociais e ambientais. No caso de instituição de 

ensino é possível avaliar o número de bolsas ofertadas, alunos 
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que venham a atuar como empreendedores ampliando a geração 

de renda na comunidade local, empregos gerados, qualidade de 

vida dos funcionários, pessoas da comunidade atendidas por 

projetos de extensão. No aspecto ambiental é preciso avaliar o 

impacto ambiental gerado pelo processo produtivo ou, no caso 

de instituições de ensino, as ações de conscientização 

desenvolvidas no processo de formação”. 

 

Nesse contexto, são pontos fundamentais, pois a instituição de ensino pode ser 

um agente de mudança para toda cadeia de stakeholders, sendo alunos, professores, 

demais colaboradores e comunidade local. Quando há uma gestão estruturada para 

estudos e pesquisas de desenvolvimento para a necessidade desse público, vistos como 

pontos de melhoria, a sustentabilidade acontece. 

Além das questões apresentadas anteriormente, para que a instituição de ensino 

associadas ao PRME Chapter Brasil sejam espaços capazes de sensibilizar seus 

stakeholders por meio do conhecimento, valores e atitudes coletivas com um novo olhar 

para uma sociedade de direito e cuidado com meio ambiente, foi que a autora optou pela 

metodologia Espaços Educadores Sustentáveis. Pois essa estrutura tem como objetivo 

oferecer um espaço inclusivo, com preocupação em qualidade de vida, considerando a 

diversidade e respeitando os direitos humanos e o meio ambiente. Esse modelo favorece 

a relação de aprendizagem e visão de mundo para os stakeholders de uma instituição de 

ensino.  

Por isso, a autora identifica que tanto o triple bottom line (questões ambientais, 

sociais e econômicas) abordado no modelo GRI, quanto a metodologia Espaços 

Educadores Sustentáveis (gestão, espaço físico e currículo), estão relacionados aos 

princípios do PRME (princípios, valores, metodologia, pesquisa, parcerias e diálogo) 

nas instituições de ensino. 

A segunda entrevistada (E2) identifica que o PRME é essencial para que as 

instituições de ensino incluam a cultura da sustentabilidade no seu cotidiano e ressalta 

que as escolas não têm olhado para os princípios do PRME como deveriam. 

 

[E2] “Eu não vejo a escola trabalhando com esses indicadores 

de sustentabilidade... Somos signatários do PRME? Somos. Mas 
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aí quando tem que fazer o relatório, a gente corre atrás do que a 

gente tá fazendo. Mas de uma forma muito... cada um fazendo 

um pedacinho, sem saber se tá conectado ao PRME. Entendeu? 

São ações pontuais que tão ali acontecendo e tal. Em diálogo 

com outras universidades não vejo isso acontecer também. Nem 

na profundidade que deveria ser, né”. 

 

De acordo com E2 falta diálogo entre as escolas associadas ao PRME e conexão 

com seus princípios da iniciativa, pois cada uma realiza ações sem ter conhecimento a 

relação com a iniciativa. Além disso, ela não percebe a instituição trabalhando com 

indicadores de sustentabilidade. 

Segundo preconiza o PRME (2015), para que as escolas associadas estejam no 

caminho da educação executiva sustentável, devem estar conectadas com os seis 

princípios estabelecidos e cooperar para um negócio mais inclusivo em comunidades 

desenvolvidas. 

Segundo a SECADI - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (2012), para que as instituições de ensino sejam sustentáveis, é 

necessário: 

• Promover a saúde das pessoas e do ambiente; 

• Cultivar a diversidade social, cultura, etnorracial e de gênero; 

• Respeitar os direitos humanos; 

• Segurança, permitir acessibilidade e mobilidade; 

• Exercício de participação e o compartilhamento de responsabilidades; 

• Promover educação integral. 

 

Sendo assim, em relação à dimensão gestão, escolhida pela autora, é importante 

ressaltar que relata as relações de respeito à diversidade e participativas para que a 

sustentabilidade aconteça. Os indicadores terão reflexos na maneira que a instituição de 

ensino trabalha sua gestão, por exemplo, na diminuição de desperdício, compras 

conscientes, destinação adequada dos resíduos, entre outras práticas relacionadas com o 

bem-estar pessoal, coletivo e do meio ambiente. 

Para a quinta entrevistada (E5), a gestão é fundamental para que haja uma 

mudança efetiva e a sustentabilidade seja trabalhada nas instituições de ensino. 
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[E5] “É preciso mudar o próprio enfoque da gestão. Gestão é 

conduzir processos, recursos, principalmente, para a eficácia dos 

processos locais da educação, articulação com a comunidade 

escolar e, principalmente, a transformação das escolas em 

espaços que sejam de fato incubadores de mudança”. 

 

 Esse relato remete também aos preceitos do PRME, pois atende aos seis 

princípios para instituições de ensino. Por meio da mudança da gestão com foco em 

sustentabilidade, a instituição concentra suas atividades, consequentemente, no seu 

propósito, seus valores, metodologia, pesquisa, parceria e diálogo, alinhando gestão, 

currículo e espaço. Como concluir a quinta entrevistada. 

 

[E5] “É preciso que os gestores entendam os processos 

ambientais, a responsabilidade ambiental da gestora e do gestor 

e as possibilidades transformadoras da gestora e do gestor. Eles 

precisam ser apoiados para essa percepção da articulação do 

espaço construído e do currículo. 

 

Segundo o livro Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis (2012), a 

gestão de instituições de ensino demanda uma liderança acadêmica focada na gestão 

participativa com propósito de transformação. Nesse movimento há participação 

coletiva e diálogo com mobilização de recursos financeiros, humanos e didáticos. 

Assim, universidades e faculdades criam conexões com seus stakeholders com 

confiança e, consequentemente, promovem o engajamento necessário para a mudança. 

O quarto entrevistado reforça essa questão envolvendo uma das mais novas agendas da 

sustentabilidade, os Objetivos do Milênio, que a partir de 2016 migraram para Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 

 [E4] “No ensino na área de gestão é fundamental apresentar aos 

alunos os conceitos mais amplos sobre sustentabilidade para que 

eles passem a incorporar estes elementos em suas práticas de 

gestão quando formados. Os Objetivos do Milênio e outras 
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métricas de sustentabilidade são pontos de partida para o diálogo 

formativo”. 

 

 Segundo a ONU (2015), os ODS propõem um novo modelo para pôr fim à 

pobreza, proteger o meio ambiente, extinguir as mudanças climáticas e promover 

prosperidade e bem-estar para a sociedade em todo o mundo. São 17 objetivos e 169 

metas, envolvendo meios de implementação para erradicação da pobreza, importância 

do alimento, da agricultura, saúde, educação, equidade, diversidade e questões 

ambientais de acordo com padrões sustentáveis na produção e no consumo. 

Esse novo padrão está alinhado ao PRME também, por meio dos preceitos de 

propósito, valores e diálogo nas instituições de ensino. Propósito para direcionar onde 

seguir, convicções de cada instituição bem estabelecidas e diálogo com a comunidade 

para promover o desenvolvimento.  

Além da relação com o PRME, o primeiro entrevistado (E1) ressalta a 

importância da sintonia entre educadores e os ODS desenvolvidos pela ONU para que a 

sustentabilidade seja mensurada nas instituições de ensino. 

 

[E1] “Existe uma coisa que foi construída coletivamente, uma 

coisa muito importante, chamada Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS. E eu acho que teria que construir 

educadores absolutamente alinhados com esses objetivos das 

Nações Unidas. Acho que deveria construir indicadores de 

sustentabilidade alinhados com os ODS”. 

 

 As instituições que promovem diálogo, pesquisa e valores alinhados aos ODS 

conseguem preparar bem seus educadores na nova agenda. Além de estarem em sintonia 

com os preceitos do PRME. 

Essas questões são fundamentais e estão alinhadas à dimensão currículo, 

escolhida pela autora para contemplar o modelo de indicadores proposto. Pois o 

currículo estimula o olhar integral da educação na sustentável e valoriza a diversidade 

por meio de conexões em sala de aula com a ciência, gerados no cotidiano das 

comunidades onde a instituição de ensino está localizada. Além disso, incentiva a 
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cidadania ambiental, estimulando a responsabilidade e o engajamento individual e 

coletivo na transformação para a sustentabilidade. 

 No final da década de 50, no Brasil, a educação deparou com a referência de 

Paulo Freire para uma educação autônoma e influente para o currículo, que possibilita a 

socialização e a libertação das pessoas como orientação das políticas curriculares, 

construindo opções para libertação do indivíduo a serviço da transformação social. 

 Para Freire (1980), todo pessoa constrói conhecimento e produz cultura. Sendo 

assim, é importante que os processos educativos ofereçam aos estudantes oportunidades 

para desenvolver conhecimento com informações consistentes e significativas por meio 

do diálogo crítico. A quinta entrevistada (E5) ressaltou essa importância do ensino e seu 

impacto: 

 

[E5] “O poder da produção acadêmica. Tem muito poder a 

produção acadêmica... Quando ela é bem feita e quando ela 

consegue se situar. Então aí eu volto com a importância da 

referência do modelo... Do uso de indicadores de pesquisa 

acadêmica sobre os indicadores. Porque à medida que você 

prova, comprova, essa relevância, o caminho, o uso e a 

utilidade, você começa a impactar além do teu próprio 

universo”. 

 

O conceito de currículo, adotado por Freire, está alinhado à metodologia de 

Espaços Educadores Sustentáveis, escolhida pela autora, pois superar os princípios 

teorias convencionais e trabalha a transversalidade no ensino. Ao invés da educação 

definida pela memorização de conteúdo, sem formação da consciência crítica, Freire 

propõe que a educação estabeleça uma relação entre o currículo e o contexto histórico, 

social, político e cultural. O objetivo é tratar o currículo de maneira global, em que os 

diferentes contextos, para um processo de educação dinâmico, de relação e influência.  

Segundo o primeiro entrevistado (E1), é importante que as instituições de ensino 

promovam discussões e atividades curriculares em torno da sustentabilidade, mas, 

também, sirvam de exemplo por meio de ações enquanto organização para seus 

stakeholders. 
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[E1] “Acho que é muito ruim que uma instituição de ensino fale 

sobre sustentabilidade no currículo, por meio de uma disciplina, 

por exemplo, se ela não pratica. E isso é muito comum. É aquela 

coisa, você fala para os seus alunos que eles devem influenciar 

suas empresas para que eles tenham uma pauta voltada para o 

desenvolvimento sustentável e a administração da escola não 

ter”. 

 

 A segunda entrevistada (E2) ressalta também a qualidade do ensino e sua relação 

com as tendências da sustentabilidade, como o triple bottom line, por exemplo, que trata 

das questões mais básicas nessa temática, nem sempre são trabalhadas no currículo das 

instituições de ensino. 

[E2] “qualidade do ensino é muito importante... E aí entendendo 

a qualidade como: que tipo de ensino a gente tem 

proporcionado? E isso tem a ver com analisar as tendências, 

incorporar toda essa discussão sobre triple bottom line... Sobre 

ética, sobre combate à corrupção... Porque esses todos são 

dilemas que gestores vão ter”. 

 

No PRME, essa questão se relaciona com metodologia, propósito, pesquisa, 

valores e diálogo. Os princípios estão associados à educação oferecida aos alunos.  

Segundo Freire (1980), a educação libertadora tem como objetivo desenvolver a 

consciência crítica para entender a realidade social e influencia as políticas e as práticas 

curriculares. O que se relaciona com a gestão das instituições de ensino também. 

De acordo com Moreira (1998), Paulo Freire contribuiu para a mudança de 

paradigmas em torno do currículo. Da visão conservadora de currículo como lista de 

matérias e conteúdo para um olhar abrangente na educação, onde o currículo torna-se 

tudo, o essencial nas instituições de ensino.  

 Essa mudança é exposta pela quinta entrevistada (E5) devido a sua importância 

para o desenvolvimento do coletivo e conscientização da sustentabilidade por meio da 

educação ambiental. Além disso, o trabalho focado nas complexidades está relacionado 

ao modelo de governança das instituições de ensino. O modelo de gestão deve ter como 

uma das premissas o conceito da sustentabilidade. 
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[E5] “a mudança da academia é muito importante, porque se a 

intelectualidade coletiva não incorporar os novos conceitos, vai 

ser lenta a mudança, muito lenta a transformação... E aí, a gente 

volta para a questão da governança, porque se a governança é 

feita a partir das referências cartesianas, de um mundo 

fragmentado... De conhecimentos fragmentados, é impossível 

incorporar justamente a visão das complexidades como faz a 

educação ambiental. Por isso é que esses indicadores são tão 

importantes, mas eles precisam considerar essas 

complexidades”. 

 

O desafio envolve todos os princípios do PRME. Sendo o propósito devido ao 

desenvolvimento de alunos na geração de valor sustentável, valores por inserir nas 

atividades acadêmicas as concepções do ecodesenvolvimento, a metodologia na criação 

de estruturas propícias a uma aprendizagem voltada para a liderança executiva 

responsável, a pesquisa na participação de estudos avançados de valores sustentáveis 

citados anteriormente, parceria na relação com outras instituições e comunidade para 

ampliar o conhecimento teórico e prático na execução das premissas de sustentabilidade 

e diálogo para trazer a discussão entre stakeholders de temas críticos à tona e desvendar 

seus desafios.  

Envolvendo as questões de metodologia e pesquisa, outro entrevistado (E3) 

questiona até onde as instituições de ensino possuem na grade curricular e pesquisas que 

remetam à sustentabilidade. 

[E3] “A dimensão acadêmica... Ela ainda é um desafio, mas, por 

exemplo, em que medida os cursos têm na programação 

curricular tópicos que permitam fazer esses links com 

sustentabilidade? Em que medida as pesquisas que estão 

acontecendo nas universidades têm um caráter interdisciplinar? 

Criar formas de qualificação do professor para ele ser capaz de 

fazer isso. Na medida em que ele é capaz, vai gerar nas 

disciplinas conteúdos que dão conta dessa transversalidade”. 
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Sugere que as instituições que não possuem um planejamento no currículo 

envolvendo o conceito de sustentabilidade devam criar métodos de qualificação para 

seu corpo docente. Assim, além da sustentabilidade ser trabalhada nas escolas, os 

conteúdos compartilhados serão transversais. 

Além disso, Silva (2007) indica que o currículo depende da maneira como é 

definido pelos diferentes autores e teorias, ou seja, uma definição revela o que 

determinada teoria pensa que o currículo é. O que é mais importante são as questões que 

se busca responder. No caso desse estudo, trata-se da mensuração da cultura da 

sustentabilidade nas instituições de ensino. 

Para concluir, outra dimensão escolhida pela autora aborda os espaços físicos, 

pois associam tecnologias e materiais às questões ambientais e sociais de cada 

instituição de ensino. O tema é uma das diretrizes da metodologia Espaços Educadores 

Sustentáveis, escolhido pela autora, e trata-se de construções com mais conforto térmico 

e acústico, eficiência energética, uso racional da água, baixa emissão de carbono, horta 

agroecológica para um espaço mais adequado de convivência e aprendizagem, segundo 

o Ministério da Educação (2011). 

 A construção nas instituições de ensino pode ser vista de uma maneira 

diferenciada e sustentável, o que ajuda na implantação do conceito da sustentabilidade e 

na educação sobre sua importância. Além disso, garante um ambiente confortável para 

aprendizagem. 

 Os materiais utilizados nesse processo também são fundamentais, pois 

favorecem a ética do cuidado, o que estimula a convivência em um ambiente de 

cooperação entre alunos, professores, demais funcionários e fornecedores que passam 

pelas instituições de ensino.  

Uma das entrevistadas (E2) traz essa questão e enfatiza que mesmo sendo ações 

básicas, é extremamente importante que as instituições de ensino olhem para essa 

questão. 

[E2] “Eu acho que tem uma outra dimensão ... é a própria 

estrutura da escola, né... Em termos de eficiência energética, uso 

de recursos hídricos, coleta seletiva... É mais um básicão que a 

escola já começou a olhar para essa questão e eu acho 

absolutamente importante... olhar para a estrutura que a gente 

oferece é algo importante”.  
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 Além disso, ela está ligada aos preceitos do PRME de propósito, valores, diálogo 

e metodologia que contribuem para a formação dos estudantes no contexto da 

sustentabilidade. 

 O terceiro entrevistado expõe como dimensão física e relaciona com as 

disciplinas, pesquisas e interações multidisciplinares que os espaços físicos sustentáveis 

nas instituições de ensino podem proporcionar na academia.  

 

[E3] “a gente tem percebido que a dimensão física é uma das 

dimensões. Além do espaço físico, no campus, você tem a 

dimensão acadêmica, né... Em que medida você tem disciplinas, 

pesquisas, interações multidisciplinares que permitam formar 

um aluno dentro de uma... De um contexto de sustentabilidade”. 

 

De acordo com o Ministério da Educação (2011), esses ambientes podem ser 

construídos com técnicas sofisticadas e de alta tecnologia com também com princípios e 

materiais tradicionalmente utilizados pela população local. É importante que os 

materiais escolhidos e projetos sejam adaptados para a realidade de cada instituição de 

ensino para aceitação da comunidade acadêmica. 

 Segundo a quinta entrevistada (E5), a educação ambiental é fundamental para a 

transformação das instituições de ensino na sua diversidade e cultura, questões que 

fazem parte dos conceitos de ecodesenvolvimento e sustentabilidade.  

 

[E5] “Os grandes pilares da educação: o currículo, o espaço 

construído e a gestão, né... Como é que a educação ambiental 

transforma e traz para a realidade, cria processos 

transformadores de... com a diversidade humana e cultural das 

pessoas que estão no território... Indicadores que mostrem o 

quanto os problemas reais locais, conforme percebidos pelas 

pessoas, possam ser abordados e... E... Inclusive 

transformados... Esses indicadores são importantes... se 

organizar a partir das premissas da sustentabilidade. Então... É... 

Imagine você a possibilidade de explorar essas mudanças, de 
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acompanhar essas mudanças com indicadores, que possam levar 

inclusive a replicação de processos”. 

 

 Além disso, ressalta a importância de acompanhar as mudanças possíveis e 

mensurá-las adequadamente, por meio de indicadores de sustentabilidade, para, quem 

sabe, replicar os processos de sucesso, como exemplo para outras instituições de ensino. 

De acordo com a Global Reporting Initiative – GRI (2012), indicadores de 

sustentabilidade apresentam como as instituições contribuem ou pretendem contribuir 

para a melhoria das condições econômicas, ambientais e sociais em nível local, regional 

ou global. 

Para Kardec, Flores e Seixas (2002), indicadores são guias na medição da 

eficácia das ações realizas e análise do que foi planejado e executado. Sem indicadores 

é difícil analisar o desempenho de uma organização e seus pontos de melhoria. 

Segundo Quiroga (2001), os indicadores constituem questões, no caso desse 

estudo relacionado à sustentabilidade, que traduzem o valor das ações realizadas por 

uma instituição durante o período de vigência relatado.  

 Em uma visão mais ampla, Gallopín (1996) traz os indicadores como um 

conjunto que mostra uma condição específica, com objetivo de informar e influências 

futuras decisões.  

Os indicadores, por meio dos riscos e tendências de desenvolvimento 

demonstradas, permitem que as decisões de melhoria tomadas sejam assertivas 

(TUNSTALL, 1994; GUIMARÃES, 1998). 

 Nas instituições de ensino, esse instrumento pode promover a mudança em prol 

da sustentabilidade envolvendo as dimensões adotadas por meio do planejamento na 

gestão acadêmica. 

 Especificamente nos indicadores de sustentabilidade, Veleva e Ellenbecker 

(2000) afirmam que o conceito para uma empresa é acessível, pois o objetivo é 

constatar se as instituições estão alcançando a premissa das dimensões relacionadas às 

questões de sustentabilidade. 

Todos os entrevistados (E1, E2, E3, E4 e E5) são favoráveis à utilização de 

indicadores de sustentabilidade. As principais declarações trazem as questões de sistema 

de avaliação adequado, consolidação da educação socioambiental, desenvolvimento e 

conscientização de novas temáticas e transversalização do currículo como pontos 
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positivos e essenciais na adoção de indicadores de sustentabilidade para instituições de 

ensino. Como expõe E5: 

[E5] “É necessário criar esse sistema de avaliação importante. E 

isso não existe. pode ajudar e muito na consolidação da própria 

educação ambiental do sist... Como processo estratégico no 

sistema de ensino. Pode ajudar e muito as escolas a se avaliar... 

E avaliarem seus processos e a serem avaliadas a partir desses 

indicadores... importante tá trabalhando com associação de 

ciências, tecnologia, as relações humanas, territoriais, as 

diferenças de gênero, as diferenças étnicas”. 

 

A entrevistada aponta alguns pontos fundamentais como temas de formação para 

serem trabalhados nas instituições de ensino, reunir questões territoriais, de gênero, 

diversidade e as próprias relações em sala de aula. São assuntos que se relacionam com 

as seis premissas do PRME, atendem o conceito de sustentabilidade e envolvem a 

dimensões de gestão, currículo e espaços físicos adotados pela autora como diretrizes no 

processo de mensuração por meio de indicadores de sustentabilidade. 

 Além disso, alerta para que os indicadores escolhidos sejam mais expressivos e 

valorizem as questões mais complexas da sociedade e da educação socioambiental, que 

envolvem temas ainda considerados tabus. Assim, é possível obter processos de 

mensuração mais consistentes. 

[E5] “Eu acho muito importante... Um dos problemas das 

ciências ambientais, que são ciências relativamente novas nessa 

articulação... Nova das ciências ambientais e, principalmente, da 

estruturação formal da educação ambiental... É a dificuldade de 

avaliação dos processos, dos projetos e da implementação... 

Então os indicadores são fundamentais... E o fundamental é que 

os indicadores não sejam indicadores frios, mas indicadores que 

considerem as diversidades territoriais, que considerem a 

realidade do território, que considerem as realidades 

socioambientais. Então eles são fundamentais, inclusive para dar 

consistência aos processos”. 
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Além disso, a quinta entrevistada relata a importância de uma proposta de 

indicadores de sustentabilidade para a ciência, sociedade e instituições de ensino, 

proporcionando mudanças em espaços de referência. 

[E5] “esse trabalho é um trabalho necessário e importante. Que 

pode criar grandes oportunidades de consolidação do que nós 

chamamos as escolas se tornarem de verdade... Espaços 

incubadores de mudanças, espaços que sejam de fato referência 

em termos de sustentabilidade pro conjunto social. Então é 

muito importante. Para a ciência é importante, para a sociedade 

é importante e para as escolas é muito importante também”. 

 

Para o PRME principalmente, pois como foi apontado no início desse trabalho, 

essa iniciativa não possui nenhuma metodologia para avaliar as ações realizadas pelas 

instituições de ensino associadas. 

 

3.3.1 Proposta de Modelo de Indicadores de Sustentabilidade PRME Capítulo 

Brasileiro 

 

O modelo de indicadores de sustentabilidade PRME proposto é um instrumento 

para relatar, medir e avaliar a relevância das ações das instituições de ensino signatárias 

do PRME (capítulo brasileiro) na construção de escolas sustentáveis de referência. 

Além de avaliar a relevância das ações de sustentabilidade nas instituições de 

ensino, o modelo de indicadores de sustentabilidade irá possibilitar que as escolas 

reconheçam e apreciem o que já estão realizando, suas conquistas, benefícios, melhorias 

e planejamento dos próximos passos na transição para a sustentabilidade. 

Para complementar o modelo proposto, a pesquisadora incluiu no sumário os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como reflexão das ações realizadas 

na instituição e contribuir no alcance das metas da agenda até 2030.  Segundo E1, 

atrelar ações de sustentabilidade das instituições aos ODS proporciona transversalidade 

necessária, ponto ressaltado pelo entrevistado. 

No modelo proposto o perfil deve apresentar a instituição de ensino e suas 

características, conforme os indicadores, para contextualizar o leitor.  
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O item governança sugere que seja apresentada a estrutura de governança da 

escola, alinhada aos valores, missão, visão, estratégias e sistemas de gestão. A sua 

transparência promove e garante a prestação de contas da estrutura. 

Ao abordar questões relacionadas a ética, o modelo de indicadores apresenta os 

valores, padrões, princípios e normas da instituição de ensino. Além disso, apresenta as 

políticas seguidas com orientações e conformidades relacionadas a comportamentos 

éticos e questões legais. 

A dimensão social está associada às humanas, da sociedade. Enquanto a 

estrutura ambiental se refere ao uso dos recursos naturais e à degradação ambiental. 

Apresenta os objetivos da instituição de ensino para preservação e conservação do meio 

ambiente, considerados fundamentais ao benefício das gerações futuras. 

Além disso, se refere às relações de respeito à diversidade e participativas para 

que a sustentabilidade aconteça. O coletivo no universo da educação constrói 

mecanismos eficazes para a tomada de decisões na instituição de ensino. Os indicadores 

terão reflexos na maneira que a instituição de ensino trabalha sua gestão, por exemplo, 

na diminuição de desperdício, compras conscientes, destinação adequada dos resíduos, 

entre outras práticas relacionadas com o bem-estar pessoal, coletivo e do meio 

ambiente.  

O currículo estimula o olhar integral da educação na sustentável e valoriza a 

diversidade por meio de conexões em sala de aula com a ciência, gerados no cotidiano 

das comunidades onde a instituição de ensino está localizada. Além disso, incentiva a 

cidadania ambiental, estimulando a responsabilidade e o engajamento individual e 

coletivo na transformação local e global.  

A estrutura incorpora tecnologias e materiais mais adaptados às características 

ambientais e sociais de cada instituição. Trata-se de construções com maior conforto 

térmico e acústico, eficiência energética, uso racional da água, baixa emissão de 

carbono, horta agroecológica para um espaço mais adequado de convivência. 

Enquanto a gestão envolve o planejamento, as decisões finais para a instituição 

de com a comunidade acadêmica e do local onde está inserida, sem deixar de valorizar 

questões como diversidade, cultura, equidade e direitos humanos. 

A ferramenta foi desenvolvida com inspiração e base teórica no referencial 

apresentado no segundo capítulo, na análise da metodologia GRI, metodologia EES e 

entrevistas com quatro professores de instituições signatárias do capítulo brasileiro e 
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uma professora universitária membro da equipe idealizadora da metodologia EES. 

Constituída por 47 indicadores, nomeados como IP (Indicadores PRME), o modelo 

apresenta cinco dimensões, de acordo com o Quadro 10: social, ambiental, gestão, 

currículo e estrutura, além dos temas padrão que contextualizam a instituição de ensino. 

 

Quadro 10 – Modelo de Indicadores de Sustentabilidade para PRME Chapter Brasil 

PERFIL 

IP-1) Relatar o nome da instituição de ensino. 

IP-2) Realar os principais produtos e/ou serviços oferecidos. 

IP-3) Relatar a localização da instituição de ensino. 

IP-4) Relatar o porte da instituição de ensino: número de colaboradores (diretos e indiretos) e 

quantidade de produtos e/ou serviços prestados. 

IP-5) Descrever a cadeia de fornecedores da instituição de ensino. 

IP-6) Relatar princípios e iniciativas externas em que a instituição de ensino está vinculada. 

IP-7) Relatar princípios e iniciativas de sustentabilidade em que a instituição de ensino está 

vinculada. 

GOVERNANÇA 

IP-8) Estrutura de governança da instituição de ensino. 

IP-9) Cargos e funções de todos os níveis de liderança. 

IP-10) Composição de seus comitês. 

CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE 

IP-11) Inserção da educação socioambiental e sustentabilidade na cultura da instituição de ensino.  

ÉTICA 

IP-12) Descrever os valores, princípios, padrões e normas de comportamento da instituição de ensino, 

como os códigos de conduta e ética.  

IP-13) Canais internos e externos que a instituição de ensino disponibiliza para orientações sobre 

comportamentos éticos e em conformidade com a legislação, como ouvidoria, por exemplo.  

DIMENSÃO SOCIAL 

Aspecto: Direitos Humanos 

IP-14) Promover a diversidade e a igualdade. 

IP-15) Práticas trabalhistas de fornecedores. 

IP-16) Relações com colaboradores (efetivos, terceirizados ou temporários). 

IP-17) Compromisso com o desenvolvimento profissional dos colaboradores. 

IP-18) Ações que promovam saúde e segurança do trabalho aos colaboradores.  

IP-19) Condições de trabalho, qualidade de vida e jornada de trabalho adequadas. 

 

Aspecto: Relacionamento com a comunidade 

IP-20) Gestão dos impactos na comunidade. 
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IP-21) Promoção de ações para o desenvolvimento da comunidade e gestão das ações sociais. 

IP-22) Apoio ao desenvolvimento de fornecedores. 

IP-23) Atividades ou eventos abertos à comunidade. 

DIMENSÃO AMBIENTAL 

Aspecto: Materiais, recursos e conscientização 

IP-24) Sistema de gestão ambiental. 

IP-25) Prevenção da poluição. 

IP-24) Uso sustentável de recursos materiais. 

IP-26) Plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

IP-27) Uso sustentável de recursos: energia e água.  

IP-28) Educação e conscientização ambiental. 

IP-29) Coleta seletiva e destinação correta.  

IP-30) Impactos do transporte e logística.  

DIMENSÃO GESTÃO 

Engajamento da comunidade acadêmica 

IP-31) Engajamento dos alunos 

IP-32) Engajamento dos funcionários 

IP-33) Engajamento da comunidade local 

 

Gestão participativa 

IP-34) Estilo de gestão participativa 

DIMENSÃO ESPAÇO FÍSICO 

IP-35) Construção e reformas 

 

Desenvolvimento pessoal e bem-estar 

IP-36) Estilo de vida saudável 

IP-37) Satisfação no aprendizado 

IP-38) Atitudes e comportamentos 

IP-39) Contribuição positiva para a comunidade 

IP-40) Futuro e bem-estar econômico 

 

Alimentação 

IP-41) Valores ligados aos hábitos alimentares e à nutrição 

 

Compras e resíduos 

IP-42) Consumo e descarte consciente 

 

Transporte 

IP-43) Transporte sustentável 
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DIMENSÃO CURRÍCULO 

IP-44) Currículo e atividades extracurriculares 

IP-45) Água 

IP-46) Energia 

IP-47) Melhoria nos índices de aprendizagem 

SUMÁRIO DE CONTEÚDO INDICADORES PRME CAPÍTULO BRASILEIRO 

Indicador ODS Verificação Página 

    

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A pesquisadora buscou proporcionar às instituições de ensino e à iniciativa 

PRME, objeto de estudo, um modelo de indicadores de sustentabilidade, partindo do 

que foi observado nas entrevistas e na análise, em termos de necessidade e 

aplicabilidade. 
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Para que a sustentabilidade possa ser desenvolvida e aplicada adequadamente 

nas organizações é preciso adotar relacionamentos estratégicos com os stakeholders 

(funcionários, comunidade, clientes, fornecedores, meio ambiente, governo e sociedade) 

por meio de mecanismos indutores ou ferramentas de gestão da responsabilidade social 

empresarial. O conceito é amplo e se diferencia dependendo do prisma em que for 

analisado. 

Nesse sentido, o modelo Triple Bottom Line (Elkington, 1998) de 

desenvolvimento sustentável é aplicado nas esferas econômicas, sociais e ambientais. 

Esse conceito, por ser bem abrangente, não elimina outras perspectivas, pelo contrário, 

serve de base para o surgimento de novos olhares sobre a sustentabilidade que podem 

ser levadas em conta. Assim, existem inúmeros indicadores e dimensões que devem ser 

analisadas para que se alcance a sustentabilidade plena.  

Savitz (2006, p. xiii) compreende que o triple bottom line define o impacto no 

mundo das ações realizadas por uma organização. Dependendo do resultado, sendo 

positivo, a empresa agrega valor à sua marca e, consequentemente, promove sua 

legitimidade perante os consumidores. Essa condição pode influenciar não apenas como 

fator decisório de compra, mas no próprio endosso para continuar operando. 

Para que esta integração possa fluir naturalmente, é fundamental que a 

organização tenha uma governança corporativa estruturada que atue alicerçada em 

questões éticas e que consiga mitigar a assimetria de informações por meio da 

transparência. Um elemento importante nessa direção são os indicadores de 

sustentabilidade. 

Segundo Philippi Jr e Malheiros (2012), os indicadores de sustentabilidade 

demonstram por meio de relatórios se uma organização está comprometida com ações 

socioambientais e qual seu nível de engajamento com o tema e os stakeholders, 

perpassando, de forma sistêmica, as dimensões econômica, social e ambiental. 

Atualmente, um dos modelos mais completos, no âmbito nacional e 

internacional, para avaliar a sustentabilidade nas organizações é a metodologia Global 

Reporting Initiative (GRI). Sendo assim, como não há no Brasil indicadores de 

sustentabilidade específicos para instituições de ensino signatárias do PRME Chapter 
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Brasil, esta pesquisa pretende propor um modelo com base nas metodologias e 

indicadores de referência. 

 

A partir do objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos específicos: 

• Analisar uma metodologia de indicadores de sustentabilidade; 

• Analisar uma metodologia de educação socioambiental; 

• Investigar a relevância de indicadores de sustentabilidade no setor da 

educação; 

• Elaborar dimensões e indicadores de sustentabilidade para as instituições 

signatárias do capítulo brasileiro do PRME. 

 

 O estudo foi realizado com base proposta de indicadores de sustentabilidade 

por meio de pesquisa exploratória, analisando dados qualitativos que foram obtidos na 

análise de documentos e entrevista semiestruturada com questões simples e focadas em 

indicadores, sustentabilidade, o contexto atual e instituições de ensino signatárias do 

PRME Chapter Brasil. Além disso, foram valorizados no estudo os métodos Global 

Reporting Initiative (GRI) e Espaços Educadores Sustentáveis (EES) para direcionar as 

ações em sustentabilidade realizadas pelas instituições ligadas ao PRME no Brasil. 

 Por meio dessa pesquisa foram identificados pontos que podem ser explorados 

por instituições de ensino para mensurar a sustentabilidade e aprimorar suas práticas. 

Assim, é possível promover a conscientização e engajamento de seus stakeholders nas 

questões de sustentabilidade. Além disso, foram identificadas oportunidades para 

estudos e pesquisas futuras. 

A Conferência Mundial da GRI realizada em 2016, em Amsterdam, abordou a 

necessidade das instituições promoverem transparência e diálogos com os públicos que 

as rodeiam, além de apoiar a gestão da sustentabilidade. No passado, as pessoas não 

estavam familiarizadas com o tema da sustentabilidade e não dispunham de ferramentas 

para implementar práticas sustentáveis. Apesar da sociedade estar entrando em uma 

nova era, com muitas ideias, pesquisas, métodos e ferramentas, ainda é preciso entender 

como utilizar adequadamente os dados levantados para obter bons dados, a fim de tomar 

decisões corretas, sustentáveis e duráveis.  

A mensuração é importante, mas a mudança só é atingida por meio de ações e 

estratégias adequadas. As instituições no geral, nesse caso instituições de ensino, devem 
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estar abertas para novas maneiras de gerir os impactos e, para alcançar os objetivos, 

utilizar as novas tecnologias. Há espaço para o engajamento e parcerias inovadoras para 

lidar com os desafios globais enfrentados em todos os setores. 

As instituições associadas ao PRME no Brasil podem utilizar os conceitos de 

sustentabilidade e eco desenvolvimento para aprimorar sua gestão em relação à 

sustentabilidade e atender de maneira mais ampla os princípios do PRME. 

Consequentemente, serão desenvolvidas nas instituições de ensino questões sobre 

diversidade, equidade de gênero, soluções econômicas e ecologicamente corretas, saúde 

física e mental, localidade, cultura, entre outros pontos identificados no estudo.  

 A metodologia de Espaços Educadores Sustentáveis, utilizada no estudo, 

auxilia as instituições de ensino a adotarem uma nova cultura de sustentabilidade 

transformando o ato de educar com transversalidade e interdisciplinaridade. A essência 

dessa estrutura se relaciona aos quesitos do PRME e podem ser abordadas nas 

instituições de ensino com relação às ações já realizadas, independente do seu nível, 

para dar mais visibilidade à sustentabilidade e sua importância atualmente. 

 O estudo conclui que, pelo fato da metodologia Espaços Educadores 

Sustentáveis ser de conhecimento da pesquisadora, tendo em vista sua atividade 

profissional na coordenação da premiação realizada há 24 anos por uma multinacional 

do setor de compressores herméticos para refrigeração em educação, esta pesquisa está 

relacionada às práticas e relatos de sustentabilidade em instituições de ensino signatárias 

do PRME Chapter Brasil e tem por objetivo proporcionar às essas instituições um 

modelo que indicadores de sustentabilidade que possa nortear e tangibilizar suas ações. 

 É possível realizar um estudo mais aprofundado sobre a relação dos princípios 

da metodologia EES com o PRME, sua relação com ética, metodologia, propósitos e 

influência para os stakeholders das instituições de ensino. Além disso, ressalta outra 

proposta para as instituições que já realizarem a medição em níveis que é promover um 

estudo para contemplar as escolas com um selo PRME correspondente às instituições 

exemplares, que possam servir de modelo. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO 

 

Entrevistado:  

Tempo de 

entrevista: 

 

Entrevistador: Líria Rodrigues 

 

EMPRESA E SUSTENTABILIDADE 

1.    Qual o valor que você percebe no uso de indicadores para avaliar a 

sustentabilidade? 

 

2.    Quais dimensões e aspectos seriam interessantes para mensurar a sustentabilidade 

na sua instituição? Como poderiam contribuir para mensurar as ações de 

sustentabilidade que a instituição realiza? 

 

INDICADORES, SUSTENTABILIDADE E ENSINO 

3.    O que você acha sobre o uso de indicadores de sustentabilidade na educação? 

 

4.    Qual sua percepção sobre o uso de indicadores de sustentabilidade em instituições 

de ensino atualmente?  

 

PROPOSTA DE INDICADORES 

5. Para você qual a viabilidade de uma proposta de modelos de indicadores de 

sustentabilidade para instituições de ensino no Brasil? 

 

6. Considerações finais sobre a proposta do estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

APÊNDICE B – MODELO DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

PRME CHAPTER BRASIL 

 

PERFIL 

Visão geral das características da instituição de ensino e apresentação de 

informações mais detalhadas.  

 

IP-1) Relatar o nome da instituição de ensino. 

IP-2) Realar os principais produtos e/ou serviços oferecidos. 

IP-3) Relatar a localização da instituição de ensino. 

IP-4) Relatar o porte da instituição de ensino: número de colaboradores (diretos e 

indiretos) e quantidade de produtos e/ou serviços prestados. 

IP-5) Descrever a cadeia de fornecedores da instituição de ensino. 

IP-6) Relatar princípios e iniciativas externas em que a instituição de ensino está 

vinculada. 

IP-7) Relatar princípios e iniciativas de sustentabilidade em que a instituição de 

ensino está vinculada. 

GOVERNANÇA 

Esse conteúdo apresenta uma visão sobre a estrutura de governança da instituição de 

ensino e sua composição, cargos e funções de nível (até o mais alto órgão de 

governança) e comitês.  

 

IP-8) Estrutura de governança da instituição de ensino. 

IP-9) Cargos e funções de todos os níveis de liderança. 

IP-10) Composição de seus comitês. 

CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE 

Relatar até que ponto o conceito de sustentabilidade contribuiu para que a educação 

socioambiental e sustentabilidade se tornassem características diferenciadas na 

instituição de ensino. 

 

IP-11) Inserção da educação socioambiental e sustentabilidade na cultura da instituição 

de ensino.  

ÉTICA 

Relatar os valores, princípios e padrões da instituição de ensino. 

 

IP-12) Descrever os valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 

instituição de ensino, como os códigos de conduta e ética.  

IP-13) Canais internos e externos que a instituição de ensino disponibiliza para 

orientações sobre comportamentos éticos e em conformidade com a legislação, como 

ouvidoria, por exemplo.  

DIMENSÃO SOCIAL 

 

Aspecto: Direitos Humanos 

IP-14) Promover a diversidade e a igualdade. 

IP-15) Práticas trabalhistas de fornecedores. 

IP-16) Relações com colaboradores (efetivos, terceirizados ou temporários). 

IP-17) Compromisso com o desenvolvimento profissional dos colaboradores. 
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IP-18) Ações que promovam saúde e segurança do trabalho aos colaboradores.  

IP-19) Condições de trabalho, qualidade de vida e jornada de trabalho adequadas. 

 

Aspecto: Relacionamento com a comunidade 

IP-20) Gestão dos impactos na comunidade. 

IP-21) Promoção de ações para o desenvolvimento da comunidade e gestão das ações 

sociais. 

IP-22) Apoio ao desenvolvimento de fornecedores. 

IP-23) Atividades ou eventos abertos à comunidade. 

DIMENSÃO AMBIENTAL 

 

Aspecto: Materiais, recursos e conscientização 

IP-24) Sistema de gestão ambiental. 

IP-25) Prevenção da poluição. 

IP-24) Uso sustentável de recursos materiais. 

IP-26) Plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

IP-27) Uso sustentável de recursos: energia e água.  

IP-28) Educação e conscientização ambiental. 

IP-29) Coleta seletiva e destinação correta.  

IP-30) Impactos do transporte e logística.  

DIMENSÃO GESTÃO 

Engajamento da comunidade acadêmica 

IP-31) Engajamento dos alunos 

Relatar como o conceito de sustentabilidade contribuiu no engajamento dos alunos para 

influenciar o trabalho da instituição de ensino nessa temática. 

 

IP-32) Engajamento dos funcionários 

Relatar como o conceito de sustentabilidade contribuiu no engajamento dos 

funcionários, incluindo professores, para influenciar o trabalho da instituição de ensino 

nessa temática. 

 

IP-33) Engajamento da comunidade local 

Relatar como o conceito de sustentabilidade contribuiu no engajamento da comunidade 

local, formação de parcerias (outras instituições de ensino, associação de moradores, 

vizinhos, ONGs relacionadas a projetos, órgão públicos, empresas, pessoas e 

profissionais voluntários) para influenciar o trabalho da instituição de ensino nessa 

temática. 

 

Gestão participativa 

IP-34) Estilo de gestão participativa 

Relatar se a cultura da sustentabilidade promoveu a formação, fortalecimento ou 

desenvolvimento de um comitê de sustentabilidade na instituição de ensino.  

DIMENSÃO ESPAÇO FÍSICO 

IP-35) Construção e reformas 

Relatar a contribuição das ações realizadas para que os conceitos de sustentabilidade 

sejam levados em consideração no planejamento para construção ou reformas de 

espaços físicos da instituição de ensino. 

 

Desenvolvimento pessoal e bem-estar 
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IP-36) Estilo de vida saudável 

Relatar se as premissas de sustentabilidade contribuíram para que os acadêmicos e/ou a 

instituição de ensino adotassem um estilo de vida saudável. 

 

IP-37) Satisfação no aprendizado 

Relatar se o novo espaço acadêmico com conceitos de sustentabilidade contribuiu para 

elevar a satisfação no aprendizado com diversidade de espaços e modelos de 

aprendizagem. 

 

IP-38) Atitudes e comportamentos 

Relatar se o novo espaço acadêmico com conceitos de sustentabilidade contribuiu para 

o desenvolvimento de atitudes e bons comportamentos entre alunos e colaboradores da 

instituição de ensino. 

 

IP-39) Contribuição positiva para a comunidade 

Relatar se a sustentabilidade contribuiu para que os alunos e colaboradores da 

instituição de ensino realizem contribuições positivas para a comunidade local.  

 

IP-40) Futuro e bem-estar econômico 

Relatar se a sustentabilidade contribuiu para preparar alunos e colaboradores da 

instituição de ensino para seu bem-estar econômico. 

 

Alimentação 

IP-41) Valores ligados aos hábitos alimentares e à nutrição 

Relatar a influência da conscientização de hábitos alimentares saudáveis para integrar 

essas questões no currículo ou práticas da instituição de ensino. 

 

Compras e resíduos 

IP-42) Consumo e descarte consciente 

Relatar a contribuição da sustentabilidade para integração do consumo consciente e da 

minimização de resíduos abordados em ações no currículo, gestão e espaços físicos.  

 

Transporte 

IP-43) Transporte sustentável 

Relatar a contribuição dos conceitos de sustentabilidade para incentivar o transporte 

sustentável na instituição de ensino e ações sobre meios de transporte mais saudáveis e 

menos poluentes. 

DIMENSÃO CURRÍCULO 

 IP-44) Currículo e atividades extracurriculares 

Relatar a contribuição dos princípios de sustentabilidade para a qualidade do ensino e 

aprendizagem, formação de valores, desenvolvimento de conhecimentos e habilidades, 

por meio de estudo, pesquisa e experiência direta. 

 

IP-45) Água 

Relatar a contribuição das ações educação socioambiental para integrar a eficiência no 

uso da água ao currículo e a implantação de tecnologias para a conservação da água.  

 

IP-46) Energia 

Relatar as ações realizadas que contribuem para a educação do uso consciente e 
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eficiente das fontes de energia na instituição e ensino, evitar o desperdício, a promoção 

do uso das energias renováveis, por meio do desenvolvimento de conhecimentos, 

valores, atitudes, pesquisas e práticas. Relacionar também a integração da eficiência no 

uso das fontes de energia e promoção de energias renováveis no currículo, espaço 

físico e gestão.   

 

IP-47) Melhoria nos índices de aprendizagem 

Relatar até que ponto as questões de sustentabilidade ao serem trabalhadas na 

instituição de ensino contribuíram para melhorar a motivação dos acadêmicos, no 

prazer de aprender, influenciando os índices de aprendizagem e interesse. 

SUMÁRIO DE CONTEÚDO INDICADORES PRME CAPÍTULO BRASILEIRO 

Indicador ODS Verificação Página 
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ANEXO A 

 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  

 

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

 

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável. 

 

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas 

as idades.  

 

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

 

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 

 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

todos. 

 

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 

energia para todos. 

 

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 

 

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação. 

 

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 
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Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis. 

 

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 

 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus 

impactos. (*) 

 

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

 

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 

reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 

 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

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

responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

 

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável. 

 

(*) Reconhecendo que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima [UNFCCC] é o 

fórum internacional intergovernamental primário para negociar a resposta global à mudança do clima. 


