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RESUMO 

O presente trabalho apresenta, como objetivo central, o desenvolvimento de uma 

pesquisa que visa buscar respostas para como os conselhos de administração, no 

exercício das suas atribuições, enquanto guardiões da propriedade e agentes do 

órgão deliberativo da estratégia organizacional, estão envolvidos na temática da 

sustentabilidade observando em seus processos decisórios os elementos que a 

constituem, sendo o Econômico, Social e Ambiental.  

A metodologia foi estruturada a partir de uma investigação qualitativa em estudos de 

casos para observar, enquanto unidade de análise, os elementos mencionados 

acima, sendo aplicada em conselhos de administração mediante a realização de 

entrevistas estruturadas e análise de dados secundários, quando necessário. 

Assim, após aplicada a metodologia de pesquisa para explorar o problema central, 

a pesquisa possibilitou a análise do processo decisório das organizações 

pesquisadas e qual a relação entre os elementos constitutivos do tripé da 

sustentabilidade, quais sejam, econômico, social e ambiental, e se estão 

equilibrados em todo o contexto. Além disto, cada um dos capítulos da 

fundamentação teórica trabalhou conceitos da Governança Corporativa e de 

sustentabilidade. 

Os resultados apontam a presença dos elementos constitutivos no conteúdo 

analisado e uma relação entre os pilares econômico e ambiental, contudo, com a 

demonstração de fortalecimento do pilar social. 

Neste contexto, os casos analisados demonstraram que os elementos constitutivos 

da sustentabilidade estão presentes dentro do processo decisório e pretende-se 

sugerir que o conceito de sustentabilidade deve ser melhor percebido de uma 

maneira geral, haja vista que este não está ligado apenas à adoção de práticas 

ambientais e sim para o desenvolvimento de um novo modelo mental organizacional 

que possibilite uma atuação transformadora em um olhar para o capital, o planeta e 

as pessoas. 

Palavras-chave: Governança; Sustentabilidade; Conselho de Administração. 
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ABSTRACT 

The main objective of this study is the development of a research that seeks to find 

answers to how boards of directors, companies with structured governance and the 

elements of sustainability declared in their organizational identity, and that are 

observing in their decisions these elements. This central objective emerged to 

understand how the directors, in the exercise of their duties, as guardians of the 

property and agents of the deliberative organ of the organizational strategy, are 

involved in the sustainability theme in their decisions. 

The methodology was structured from a qualitative investigation in case studies to 

observe, as a unit of analysis, the elements mentioned above, being applied in the 

boards of directors through structured interviews and analysis of secondary data, 

when necessary. 

Thus, after applying the research methodology to explore the central problem, the 

research made possible the analysis of the decision-making process of the 

researched organizations and the relationship between the constituent elements of 

the sustainability tripod, namely: economic, social and environmental, are balanced 

throughout the context. In addition, each chapter of the theoretical basis worked on 

Corporate Governance and sustainability concepts. 

The results point out the presence of the constituent elements in the content analyzed 

and a relationship between the economic and environmental pillars, however, with 

the demonstration of strengthening of the social pillar. 

In this context, the cases analyzed have demonstrated that the constituent elements 

of sustainability are present within the decision making process and intends to 

suggest that the concept of sustainability should be better understood in general since 

it is not only related to the adoption of environmental practices but for the 

development of a new organizational mental model that allows a transforming action 

in a look at the capital, the planet and people. 

 

Keywords: Governance, Sustainability, Administrative Board. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Conceitualmente, os estudos iniciais do tema Governança surgiram na 

década de 1930, mas se fortaleceram a partir das últimas décadas do século XX, 

contextualizam Silva e Seibert (2015). O tema entrou em evidência principalmente 

após a ocorrência de escândalos corporativos, como foi o caso de Enron, WorldCom 

e Tyco, maximizados pela crise financeira de 2008. Estes escândalos foram 

referenciais dentro do contexto histórico e evoluíram para o estabelecimento das 

melhores práticas de Governança, nacional e internacional e estão em constante 

evolução. Esta adoção de práticas de Governança busca trazer questões como os 

papéis e responsabilidades dos principais agentes, estabelecimento de diretrizes, 

regras de ética e conduta (compliance), dentre outros aspectos. 

Em seu contexto maior a governança se apresenta em diversos tipos, como 

corporativa, cooperativa, colaborativa, em rede, dentre outros, e para fins desta 

dissertação, será considerada a corporativa, que observa na essência os princípios 

da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, 

bem como os pilares da Propriedade, Conselho de Administração, Gestão, Auditoria 

Independente, Conduta e Conflito, como bem orienta o IBGC – Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (2015) em seu Código de Melhores Práticas em 

Governança Corporativa. 

Assim, para o IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2015), 

um sistema que estabelece a relação entre os acionistas, o conselho de 

administração, a diretoria executiva e os órgãos de fiscalização e controle, levando 

em consideração as partes interessadas, é denominado Governança Corporativa.  

Outrossim, em se falando de Sustentabilidade, já na metade do século a onda 

do pensamento consciente ambiental já assume espaço. Para Sachs (2009), tal 

pensamento se consolida a partir da percepção dos efeitos do lançamento da bomba 

de Hiroshima, na medida em que essa percepção sobre o poder destrutivo do ser 

humano assume relevância. Complementa Sachs (2009) que em 1972, na 

Conferência das Nações Unidas, a dimensão ambiental assumiu pauta internacional. 

Neste contexto é que estudos iniciais sobre a sustentabilidade surgiram nas décadas 

de 1960 e 1970, principalmente pelos aspectos relacionados à biodiversidade que 

se manifestam na época.  
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 Barbieri et al. (2010), em relação ao contexto histórico da sustentabilidade, 

registram que os textos de autores norte-americanos e europeus da década de 1970 

costumam ser menosprezados como referenciais iniciais do desenvolvimento 

sustentável. Neste contexto, também para Barbieri et al. (2010) não foram todas as 

correntes ambientalistas que confluíram para o desenvolvimento sustentável, 

representando uma multiplicidade de correntes e posicionamentos sobre o tema, o 

que leva a concluir que se pode pensar em hibridização entre liberalismo, socialismo, 

comunismo, fascismo, dentre outros, pois, como dizem, nenhum deles é ecocêntrico. 

Além destes entendimentos, há estudos que demonstram que o conceito de 

Sustentabilidade é oriundo do conceito de desenvolvimento sustentável de 1987, 

tendo como base o relatório produzido na Assembleia Geral da ONU, denominado 

Nosso Futuro Comum, estabelecendo que este representa um processo de 

mudança. O desenvolvimento tecnológico, as mudanças institucionais, a exploração 

de recursos e respectivos investimentos demandam harmonia e melhoria no 

processo atual e futuro, visando o atendimento das necessidades humanas. 

Em 2012, por meio de um comunicado externo direcionado aos participantes 

da BM&FBovespa no segmento de empresas listadas, disponível em seu sítio 

eletrônico, passou-se a orientar as empresas para que informem anualmente sobre 

a prática de publicação de relatórios de sustentabilidade ou integrados, bem como o 

local de disponibilização para conhecimento dos principais stakeholders (partes 

interessadas) visando o acompanhamento de ações de sustentabilidade de longo 

prazo, por empresas listadas em bolsa. Esta medida se fez necessária para 

fomentar, mediante iniciativa do Relatório Integrado, um reporte direcionado para os 

investidores acompanharem informações e resultados relacionados às dimensões 

social, ambiental e de governança, conforme orientação da própria instituição. Esta 

prática encontra relevância na medida em que é possível estabelecer correlações e 

entendimentos sobre as empresas que observam a Sustentabilidade dentro dos seus 

processos organizacionais. 

Segundo o IBGC (2015) em seu código de melhores práticas de governança 

corporativa, o princípio da transparência representa a divulgação para todas as 

partes interessadas de aspectos positivos e negativos da organização, que 

possibilitem uma melhor compreensão, a partir do conhecimento de informações 

claras e com prevalência da substância sobre a forma. 
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Quando uma empresa se apresenta ao mercado como uma organização com 

governança estruturada, entende-se que seja pela adoção das condições mínimas 

orientadas pelo IBGC (2015), incluindo a observância dos princípios da equidade, 

responsabilidade corporativa, prestação de contas e transparência. 

Outro fator relevante está alinhado com a criação de valor na medida em que 

as empresas observam o desempenho financeiro e o desenvolvimento sustentável 

do negócio, ou seja, a tomada de decisões de investimento em uma visão de longo 

prazo, considerando o tripé da sustentabilidade em suas dimensões econômica, 

social e ambiental, passando a compor a agenda estratégica organizacional. Neste 

contexto, formula-se a questão de pesquisa, que é avaliar como os conselhos de 

administração das empresas enquadradas no recorte metodológico, ou seja, aquelas 

com características familiares sediadas na Região Sul do Brasil, observam os 

elementos constitutivos da sustentabilidade. Complementa Oliveira et al. (2012) que 

embora as organizações passaram a assumir a sustentabilidade em suas missões, 

raras são aquelas que assumiram de maneira transformadora e são exemplos a 

seguir. 

Sendo assim, considerando as grandes linhas apresentadas e o respectivo 

detalhamento destas no quadro teórico de referência da pesquisa, este estudo se 

desafia para uma investigação descritiva, estruturada por etapas em um campo 

empírico, acerca do processo decisório, tendo como base a observância do valor dos 

elementos constitutivos da Sustentabilidade. 
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2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 
 

Assim, optou-se por uma correlação entre a Identidade Organizacional, a 

Governança, a Sustentabilidade e o Processo Decisório. Sabe-se que a identidade 

organizacional nasce dos principais valores, da visão, da missão e dos propósitos e 

diretrizes definidos em conselho de administração, ou assim deveria ser. Para 

Drucker (1975), somente a partir de uma definição clara da missão é que se torna 

possível ter objetivos claros e realistas. 

 

A Governança estrutura-se a partir da adoção de práticas que permitam o 

estabelecimento de uma estrutura organizada demonstrando, em grandes linhas, 

que um determinado agente pode avaliar os modelos de governança como atrativos 

para investimentos.  

 
Barbieri et al. (2010) propõem que a empresa que se compromete com o 

desenvolvimento sustentável deve mudar a sua forma de atuação, viabilizando 

reduções dos impactos sociais e ambientais. 

 

Outrossim, a sustentabilidade apresenta características objetivas e subjetivas 

para a forma como as empresas tratam o valor, partindo não somente para aspectos 

econômicos, essencialmente capitalistas, evoluindo para um viés de valores 

compartilhados sob a ótica dos pilares econômico, social e ambiental. Por fim, os 

aspectos motivadores dos proprietários (acionistas) e características de estruturação 

de modelos de conselhos de administração que podem influenciar no processo 

decisório. 

 
Neste sentido, o problema da pesquisa é: como os conselhos de 

administração consideram os elementos constitutivos da sustentabilidade, 

declarados em sua identidade organizacional, em seus processos de tomada de 

decisão? 
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3. OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

3.1 Objetivo geral  

 

Compreender como os conselhos de administração com os elementos 

constitutivos da sustentabilidade presentes em sua identidade organizacional 

consideram, em seus processos de tomada de decisão, o valor destes elementos. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 
• Identificar decisões que foram remetidas ao conselho de administração para 

deliberação quanto a analisar os aspectos da sustentabilidade considerados 

na tomada de decisão sob a perspectiva do modelo de governança das 

organizações avaliadas; 

• Identificar os aspectos considerados pelos conselheiros na tomada de 

decisão, analisando o equilíbrio do tripé da sustentabilidade nas decisões 

tomadas; 

• Compreender se e como o tripé da sustentabilidade foi considerado em sua 

amplitude na tomada de decisão pelo conselho. 
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4. JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 
 

O mundo é uma constante evolução, as gerações avançam, os modelos de 

negócio se transformam e os sistemas de geração de riquezas tendem a seguir na 

mesma direção. Notoriamente, percebem-se os avanços de uma sociedade 

conservadora para uma sociedade tecnológica, na qual a multiplicidade de canais de 

produção de conteúdo e informação impacta na construção de um ser humano cada 

vez mais complexo e difícil de ser administrado. Para Elkington (2012), tratando da 

Terceira Onda, a sociedade passa a conviver com pressões estruturadas sobre os 

negócios, representando uma complexa mistura de tudo o que já aconteceu 

anteriormente, a que se somam novos fatores. Dejours (2004) aborda que a 

habilidade, destreza, virtuosidade e sensibilidade técnica passam pelo corpo, 

transformam-se, capitalizando e se memorizando nele e, por fim, se desenvolvem a 

partir dele. Assim, então, é a atuação do ser humano, enquanto agente corporativo, 

diante desta multiplicidade de informações.  

 

Nesta linha de evolução, Mendes (2012) dimensiona que há uma mudança de 

paradigma nas estratégias empresariais. Para ele, o universo corporativo está 

transformando a sua forma de olhar o capitalismo. 

 
Hoje, não é preciso pensar muito para perceber que vivemos 
uma acelerada epidemia de fracasso e deterioração das 
instituições. Não apenas fracasso no sentido de colapso, mas 
também uma forma mais comum e perniciosa: instituições 
incapazes de atingir, em um nível aceitável, o mínimo do 
propósito para o qual foram criadas, devorando escassos 
recursos e sabotando a esperança de uma sociedade melhor 
e um mundo mais justo. Escolas que não conseguem ensinar, 
sistemas de saúde insalubres, programa de bem-estar social 
em que ninguém passa bem, sistemas agrícolas que destroem 
o solo e envenenam os alimentos, famílias nada familiares, 
polícia que não consegue garantir a lei, sistemas judiciais 
injustos, governos que não conseguem governar e economia 
que não consegue economizar. (MENDES, 2012, p. 229) 

  
Mendes (2012) diz que esta nova forma de olhar o capitalismo abandona a 

perspectiva instrumental, que é a criação de valor, e transforma-se para criação de 

valor compartilhado, passando as lideranças empresariais a adotar um papel de 

agentes de progresso, objetivando governar no futuro. Barbieri e Cajazeira (2009), 

ao discorrerem sobre responsabilidades econômicas, apresentam que a empresa 
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deve ser lucrativa e adotam a pirâmide de Carroll (1991) para demonstrar que a 

principal responsabilidade social de uma empresa deve ser a produção de bens e 

serviços que satisfaçam às necessidades sociais e à geração de riquezas, por meio 

dos lucros, complementando que todo e qualquer outro papel que uma empresa 

venha a desempenhar deve estar alicerçado por esta perspectiva econômica. 

Mendes (2012) ainda diz que é necessário questionar os hábitos e atitudes aos quais 

as organizações estão "presas", bem como o papel desempenhado perante a 

sociedade e o meio ambiente, correlacionando este aspecto, ao dizer que estes 

questionamentos e adoção de novos hábitos e atitudes são necessários, pois, o 

futuro das gerações vindouras está em jogo. 

 

Nesta perspectiva, a geração de lucro não poderá ser abandonada, porém, 

como trata Mendes (2012), atualmente, é imperativa uma reflexão sobre a maneira 

como as organizações conduzem seus negócios, concluindo que há pouco mais de 

duas décadas o debate sobre questões ambientais não envolvia os homens de 

negócios e, atualmente, deve envolvê-los, pois a era é de sobrevivência das 

organizações e da própria sociedade na qual estas se inserem. Prova disso é que 

as instituições bancárias, balizadas pelos Princípios do Equador, passam a 

considerar as dimensões econômica e social em suas análises de crédito, sob pena 

de serem corresponsáveis em eventuais danos socioambientais de operações que 

foram agentes financiadores. 

 

Nesta linha, Mendes (2012) consolida seu entendimento ao tratar que os 

conselhos atuavam somente no desenvolvimento de um papel de cobrança de 

resultados econômico-financeiros de curto prazo. Também estabelece que grande 

parte destes estão preocupados apenas em cumprir exigências legais, além de 

serem guardiões da transparência e da organização, agindo assim como agentes de 

controle e, em determinados casos, auditores das demonstrações financeiras. Para 

Guerra (2017), quando a abordagem está para cumprir como mera conformidade um 

conjunto de regras de Governança Corporativa é que se inicia o problema. Para os 

autores Oliveira et al. (2012) há um distanciamento entre a execução da estratégia 

e da sustentabilidade nas quais as organizações estão inseridas e uma diversidade 

de instrumentos de gestão que, na prática, ainda que de qualidade, demonstram 

incapacidade na execução mencionada. 
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O foco central desta pesquisa visa uma correlação entre a identidade 

organizacional, a adoção de modelos de governança, a tomada de decisão dos 

conselhos de administração e o comportamento destes em relação aos elementos 

constitutivos da sustentabilidade. Mendes (2012) cita que muitos autores tendem a 

igualar a responsabilidade social com sustentabilidade, enviesando para a 

legitimação das práticas empresariais com o compromisso destas com a sociedade. 

 

Entretanto, chama Mendes (2012) à discussão que ser sustentável não 

representa somente a geração de benefícios para grupos sociais fora da empresa. 

Para ele, há igual importância nos benefícios desfrutados por todos. O autor conclui 

que esta diferenciação é relevante, pois é notória a divulgação de projetos por 

empresas com finalidade ideológica em mascarar sua própria forma de fazer 

negócios e de se relacionar com seus principais stakeholders (partes interessadas, 

tais como clientes e agentes de mercado). 

 

Diante de todos os principais aspectos tratados neste tópico, as conclusões 

desta pesquisa podem ensejar o desenvolvimento de reflexões direcionadas aos 

conselhos de administração, tema ainda pouco pesquisado, bem como atuar no 

desenvolvimento de caminhos práticos para as organizações tornarem suas 

declarações institucionais orgânicas aos modelos adotados e respectivas adoções 

na tomada de decisões estratégicas que observem um equilíbrio entre os dimensões 

econômica, social e ambiental, possibilitando assim a criação de um valor 

compartilhado para o negócio e a forma como os principais stakeholders usufruem 

dele. 

 

Assim, além da adoção prática, esta pesquisa pretende contribuir com o 

ambiente teórico que ainda é pouco explorado. Constata-se esta evidência, na 

medida que pouco se encontra no arcabouço bibliográfico de pesquisas que 

relacionam temas que, vistos isoladamente, não representam a complexidade 

proposta com a conclusão da pesquisa que poderá servir como referencial 

bibliográfico para outros pesquisadores e cientistas sociais. 
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4.1  Estrutura do Projeto 

 

A pesquisa propôs a elaboração de uma dissertação pela qual todo o seu 

conteúdo foi estruturado da seguinte forma: 

 

• Introdução: Trata de uma ampla introdução ao trabalho, estabelecendo uma 

contextualização em relação à relevância e escolha do tema, ao problema de 

pesquisa e seus objetivos e à abordagem metodológica. 

• Capítulo 1: Apresenta o quadro teórico de referência que objetiva uma 

profunda pesquisa bibliográfica para estruturação de um entendimento acerca 

do problema de pesquisa formulado. 

• Capítulo 2: A metodologia estruturada representa o caminho estabelecido 

para o alcance do resultado proposto com a pesquisa, visando estabelecer os 

principais aspectos metodológicos e, fundamentalmente, as categorias de 

análise para sustentar as perguntas de pesquisa. 

• Capítulo 3: Este capítulo pretende apresentar a consolidação das etapas 

definidas na metodologia aplicada, e a respectiva análise dos resultados 

apresentados e suas correlações e aplicações. 

• Conclusão: A conclusão remete ao cruzamento entre as categorias de 

análise e respectivos aspectos metodológicos, os objetivos de pesquisa e os 

resultados analisados. 

• Referências bibliográficas. 
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5. QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 
 

5.1 Governança Corporativa 

 

O conselho de administração envolve-se na esfera deliberativa atribuída 

diretamente à estratégia do negócio, desenvolvendo sua atuação sob quatro etapas, 

como cita Mendes (2012), sendo: (a) na consolidação das premissas organizacionais 

(missão, visão, valores); (b) no formulação do entendimento sobre o setor, o negócio 

e a tomada de decisão; (c) na implementação das principais políticas decorrentes da 

estratégia; e (d) na condução do processo de controle de avaliação estratégica e 

monitoramento do ambiente de negócios. Aqui, celebra-se o valor do envolvimento 

do conselheiro quando da definição de uma identidade organizacional e também na 

apropriação desta na tomada da decisão estratégica, razão importante para definir a 

deliberação quando dos elementos da sustentabilidade presentes em uma 

identidade organizacional.  

 

Para o IBGC (2015), um bom sistema de governança aponta que cada 

dimensão organizacional exercerá sua estrutura de poder a partir dos processos de 

governança definidos com o necessário envolvimento de três esferas, a saber, a 

propriedade (acionistas), os conselhos (de família, de administração e fiscal) e a 

gestão (executivo principal). A figura a seguir ilustra esta relação:  
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FIGURA 1: Sistema de Governança  
 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC (2015) 

Sabe-se, notoriamente, que estas esferas se referem à cúpula estratégica 

organizacional que se compõe como parte responsável por estabelecer as principais 

diretrizes norteadoras, sejam elas estabelecidas na visão, missão ou valores 

organizacionais. 

 
Proprietários, com propósitos empresariais alinhados, são, 
fundamentalmente, outorgantes da estrutura de poder, 
fornecedores de capital e emissores de expectativas de 
resultados para os negócios: o capital é entregue à Direção 
Executiva, enquanto as linhas mestras e os direcionadores para 
alcançá-los são emitidos pelo Conselho de Administração, eleito 
pelos proprietários e guardião de seus interesses, bem como dos 
valores tangíveis e intangíveis da empresa. (ROSSETI e 
ANDRADE, 2012, p. 261) 

 

Avaliar o sistema de governança constituirá uma análise relevante visando 

entender os principais aspectos que os conselheiros levaram em consideração na 

tomada de decisão, principalmente por constituir entre as funções essenciais de 

conselho a atuação de interrelação entre a Propriedade e a Diretoria Executiva, na 

busca por um monitoramento de risco de gestão, conflitos e custos de agência, como 

definem Rosseti e Andrade (2012).  
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Teles e Lunkes (2011) definem que as declarações organizacionais a partir da 

missão revelam as expressões de atuação e interesses, além de constituir parte de 

um conjunto de crenças orientadoras das ações gerenciais. Estes autores sugerem 

que, na medida em que uma missão é bem formulada, tende a englobar os produtos 

e serviços ofertados, clientes e valores norteadores da atuação. 

 

Neste contexto, surge a necessidade de uma constante interação entre estas 

três esferas de poder como garantidoras de um bom sistema de governança, visando 

afastar situações valorativas de conflitos de agência, em que prevaleçam interesses 

próprios em detrimento da propriedade e, por consequência, um caminho para 

resultados indesejados. 

 

Outrossim, o mundo corporativo contemporâneo prevê na governança, no que 

diz respeito às boas práticas, a base para o desenvolvimento sustentável, na medida 

que estabelece um enfoque nas dimensões social, ambiental e econômica, porém, 

dado o pouco tempo de utilização da nomenclatura no ambiente corporativo, sua 

abrangência e a diversidade de modelos ainda têm seu valor pouco percebido. Para 

Elkington (2012), ainda que os cenários nacional e internacional busquem uma 

sustentabilidade e uma uniformização do seu entendimento, mesmo ignorando as 

diferenças culturais, mesmo assim será diverso no que diz respeito à forma do seu 

alcance. 

 

Um fator preponderante está no fato de que o mundo corporativo está inserido 

no sistema de capital, tendo em vista a própria natureza de produção de capital, 

partindo então de seu marco histórico, a revolução industrial. A evolução do 

capitalismo sob diversos prismas já tem sido objeto de muitos estudos, razão pela 

qual o recorte da governança corporativa fica com o desafio de considerar o processo 

histórico. 
  

Ademais, historicamente, escândalos corporativos na década de 1990, como 

os casos Enron, WorldCom e Tyco, remetem para o caminho de adoção de práticas 

de governança corporativa visando um bom alinhamento entre os interesses dos 

principais agentes e o mercado. Muito embora todo o arcabouço legal, deve ser 

observada a estruturação de um bom conselho de administração, de processos 
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estruturados de governança e questões específicas pertinentes à realidade de cada 

empresa. Guerra (2017) propõe que o funcionamento dos conselhos de 

administração, no que diz respeito ao seu estado da arte, ainda vive o momento de 

inspiração. Ao trazer esta percepção, Guerra (2017) correlaciona que, em 

decorrência dos escândalos corporativos, os conselhos ainda são vistos no 

escrutínio, e questiona se, dado o tempo de ocorrência destes e a quantidade de 

informações e ferramentas que surgem no ambiente corporativo, já não deveriam ter 

mudado esta percepção. Finalizando, responde Guerra (2017) que ainda é distante 

o exercício dos papéis, atributos e capacidades integrais dos conselhos. 

 

Partindo para a relevância do problema de pesquisa, o conselho de 

administração como órgão outorgado para guarda dos interesses da propriedade 

deverá viabilizar para toda a organização a institucionalização dos principais 

direcionadores, como é o caso do recorte de pesquisa, que são a missão, crenças e 

valores institucionais, que, por sua vez, declaram os elementos constitutivos da 

sustentabilidade como prática empresarial.  

 

Em um olhar sobre e para a nova Governança Corporativa, no que diz respeito 

à transversalidade e uma produção de valor no negócio e na atuação para o negócio, 

ainda que a premissa máxima seja o ser guardião da propriedade, Hilb (2009) leva 

para o conselho o desafio de ampliar o seu olhar também para o universo dos 

empregados e da gerência, sendo estes dois últimos, negligenciados na literatura de 

Governança Corporativa, com exceção da literatura alemã, avaliando ainda que há 

motivos que levam à ponderação de que os escândalos corporativos são 

consequência de um olhar unilateral e individualista da alta direção, sendo 

desconsiderado que os contextos institucionais são distintos. 

 

A governança e a sustentabilidade são dois conceitos que guardam forte 

aderência e a conexão entre estes está nos princípios da governança. Isso posto, 

desdobrando a sustentabilidade na esfera empresarial, esta muda sua forma de se 

relacionar com seus principais stakeholders, gradativamente. Para Benites e Polo 

(2013), a governança é um sistema de padrões e valores com reponsabilidade, por 

parte das empresas, no que diz respeito a seus objetivos de negócios e também aos 

interesses dos seus stakeholders. 
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Sabe-se que o papel assumido por conselhos de administração em 

organizações tem seguido outros caminhos, os quais se confundem com a atuação 

do Chief Executive Officer - CEO e de controladorias, deixando de ser, propriamente, 

uma atuação estratégica esperada de um conselheiro, como define Mendes (2012). 

Acerca da notoriedade da atuação diversa de conselheiros, Mendes sugere que em 

múltiplas situações estes são agentes controladores de resultados de curto prazo, 

desviando-se assim das três perspectivas principais esperadas da atuação de um 

conselho de administração efetivo: nas reflexões e direcionamentos; na gestão 

estratégica; na tomada de decisão para investimentos. Ou seja, deve estar presente 

nas questões de maior relevância ou importância (MENDES, 2012). 

 

No sentido exposto, entende-se, aqui, que a percepção em relação à baixa 

representatividade poderá ser premissa que evidencie um possível "descolamento" 

entre o discurso e a prática, pois o mundo corporativo mostra que as empresas 

percebem a importância da responsabilidade corporativa e, decorrente deste 

princípio, da sustentabilidade, seja para aquelas de capital aberto ou para as de 

capital fechado. Como boa prática, porém, estas questões ainda recebem pouca 

atenção dos conselhos de administração. 

 

Neste contexto, pode-se sugerir que, à medida em que o capital assume uma 

outra conotação, surgem assim os novos formatos de organizações corporativas, 

apresentando-se por uma relação de interesses, principalmente aqueles 

relacionados à propriedade e à gestão, onde prevalecia o máximo retorno aos 

proprietários. Historicamente, as empresas resgatam apenas a característica 

financeira em que a geração de lucro apresentava a principal perspectiva de 

desenvolvimento, o que, atualmente, se dá de forma diferente, ou seja, levando em 

consideração outros aspectos. 

 

Assim, a relação com a integralização do capital está intimamente ligada como 

objetivo principal da companhia, na análise individualizada da principal parte 

interessada, que são os acionistas. É pelo proprietário que o modelo de governança 

deve nascer, pois efetivamente ele é quem assume o maior risco do negócio. 

Sabemos que as relações entre os acionistas e os demais envolvidos nas empresas 
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são diferentes e que o grau de aderência ao negócio, positiva ou negativamente, 

também assim será.  

 

Deste modo, a própria condição de detentor do capital integralizado não o faz 

negligente quanto aos principais aspectos relacionados com a empresa e, em outra 

análise, na visão daquele que não é acionista, que poderá, a qualquer momento, 

desvincular-se da relação contratual existente e com seus interesses, supridos ou 

não, prevalecendo sem assumir riscos. Eis, portanto, que as decisões devem ser 

tomadas em prol da satisfação dos acionistas, considerando os contextos em que 

está inserido o negócio, isto é claro sem ferir o objeto social a que se propõe na 

atuação empresarial. 

 

Para Teles e Lunkes (2011), caberá à administração modelar o 

comportamento expresso para gerar credibilidade, bem como a missão institucional 

caracterizada como ferramenta estratégica, podendo inclusive atuar no tratamento 

de meios e medidas entre os ambientes externo e interno. Ou seja, na medida em 

que uma organização com práticas de governança estruturada e com os elementos 

da sustentabilidade presentes na sua identidade organizacional assume a 

implementação de um agir sustentável incorporado nas decisões de investimento, 

na alocação de pessoas, na agregação de valor para os acionistas, e também para 

as principais partes interessadas. Um conselho de administração, complementam 

Ferreira e Quelhas (2007), por seus conselheiros, são os olhos dos acionistas em 

processos de governança, viabilizando nas suas decisões uma organização fiel aos 

seus princípios, efetivamente adotados na prática. 

 

Dentro do contexto proposto pela pesquisa, caberá a cada organização a 

definição da sua realidade de conselho de administração, ponderando que o valor 

de cada conselho equivalerá à sua independência que, por sua vez, está relacionada 

à participação de conselheiros externos e internos, explicita Candeloro (2014), 

complementando: 

 
Um conselho de administração eficiente implica a combinação 
de pessoas, estrutura e procedimentos adequados, contudo, o 
segredo está em conceituar o que vem a ser adequado para a 
realidade de cada companhia. Não há fórmula padrão e cada 
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companhia deve ser avaliada em função de suas 
peculiaridades, de seu momento histórico, de seu 
desenvolvimento e de suas perspectivas estratégicas. 
(CANDELORO, 2014, p. 29) 

 

Cuidadosamente deve ser percebida a realidade de cada empresa e do seu 

conselho de administração constituído, visando identificar as principais variáveis que 

envolvem o processo decisório, sejam as características familiares, o peso da 

composição do conselho, o descolamento entre a propriedade e a gestão na atuação 

de um terceiro executivo, dentre outros. Hilb (2009), ao relatar a sua experiência, 

sugere que empresas pequenas deveriam observar a composição de três membros, 

médias, ao redor de cinco, e uma grande empresa, ao redor de sete membros. Já o 

IBGC (2016), em estudo publicado, demonstra que 74,4% das empresas apresentam 

conselhos compostos por cinco a onze membros e ratifica o IBGC (2015) em seu 

Código de Melhores Práticas uma recomendação de número ímpar na composição, 

entre cinco e onze membros como melhor prática de governança. 

 

Assim, é necessário pensar a Governança de maneira estruturada, qual seja, 

um modelo sistematizado é o que permeia as principais análises propostas nesta 

pesquisa, principalmente, pela perspectiva da percepção por parte dos agentes dos 

principais valores envolvidos, não somente aqueles de característica econômica.  

 

Assim, na medida em que uma companhia permite a adoção de boas práticas 

de governança, agindo disciplinadamente conforme o que se encontra disposto em 

seus principais acordos, regimentos e documentos acionários, o processo decisório 

assume uma agilidade e confiabilidade que refletem diretamente em uma imagem 

sólida e segura para os investidores, como bem se posiciona Candeloro (2014). 

 

Atualmente, o equilíbrio entre os diversos interesses corporativos está 

direcionado para uma percepção mais abrangente dirigida para o conceito do triple 

bottom line, anteriormente já citado, que objetiva trazer para a pauta da 

responsabilidade corporativa as questões econômicas, ambientais e sociais, 

caminhando, assim, para uma agregação de valor no processo decisório, bem como 

de uma gestão de riscos estruturada para estas perspectivas. 
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O foco no máximo retorno total dos proprietários não se 
contrapõe a uma agenda de boas práticas de governança 
também voltada para a satisfação dos anseios e objetivos de 
outros stakeholders internos e externos. Mais ainda: a 
construção de empresas socialmente responsáveis e 
ecologicamente corretas é também um objetivo estratégico que 
alimenta a reputação corporativa, atuando como um importante 
elemento das forças vetoriais que definem o valor de mercado 
das companhias. (ROSSETI e ANDRADE, 2012, p. 113) 

 

Vale aqui uma reflexão direcionada sobre o equilíbrio de interesses 

mencionado anteriormente. Se discorremos que os interesses dos acionistas devem 

ser considerados prioritariamente e também que hoje as empresas os observam de 

forma mais abrangente no processo, levando em consideração outras premissas, 

tais como a social e a ambiental, questiona-se como realizar um processo decisório 

em que a sustentabilidade esteja considerada. 

 

Ponto de atenção está na influência em que o conselho de administração 

exerce sobre a adoção de práticas relacionadas à missão institucional, em ambiente 

estratégico, como constatado por Guerra (2010), cuja pesquisa demonstrou que uma 

das lacunas observadas às atividades do conselho de administração reside em não 

observar a decisão sobre a estratégia da empresa. Uma importante constatação 

pode ser evidenciada quando o presidente executivo ou o presidente do conselho de 

administração apresentam vínculo familiar com o controlador, podendo-se inferir que 

seu papel seja de baixa performance, complementa Guerra (2010). O IBGC (2016), 

ao apresentar os resultados do perfil dos conselhos de administração, discorre que 

os administradores eleitos têm deveres fiduciários à companhia na preservação do 

melhor interesse para esta. Hilb (2009) convida para o desenvolvimento de um novo 

perfil do presidente do conselho, conforme demonstra na figura abaixo. 
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FIGURA 2: Perfil do trabalho do novo presidente 

 
Fonte: HILB, Martin (2009, p. 117). 

 

Outrossim, tornou-se necessária a percepção em relação ao crescimento 

organizacional. Sabe-se que a vertente principal é o crescimento pela maximização 

de lucros, não necessariamente observados a longo prazo, assim salienta Mendes 

(2012), na medida em que a inobservância de um crescimento sustentado pode 

conduzir para um processo falimentar. A percepção de criação de valor a partir da 

atuação empresarial planejada objetiva assegurar a liquidez, sob dois objetivos: a 

manutenção de uma condição de solvência das obrigações dos negócios, bem como 

na produção de respostas rápidas às necessidades de investimento, consolida 

Mendes (2012). Neste contexto, como mencionado pelo autor, bem como pela 

análise da implementação de uma missão efetiva e tendo como decorrência a 

criação de valor, caberá ao conselho de administração o estabelecimento de um 

planejamento orientado para um processo de governança estruturado. 

 

Inevitavelmente, as empresas consideram em médio e longo prazo esta 

geração do máximo valor para os investidores, o que não significa dizer que o valor 

seja observado sob a ótica da ótima alocação de recursos, maximizando percepções 

intangíveis que refletem no valor direto para o capital investido. O mundo é visto hoje 

de uma outra forma: segundo Ferreira e Quelhas (2007), a competitividade atual 

exige das organizações uma maior flexibilidade e um processo decisório ágil, à 

medida em que as empresas passam a adotar realidades mais complexas e 
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fragmentáveis, o que dinamiza o ambiente empresarial. Este aspecto merece assim 

ser considerado pelos principais agentes que proporcionam o desenvolvimento de 

uma sociedade capitalista. 

 

Assim, surge um aspecto conhecido como conflito de agência, associado a 

esta maximização do retorno do capital investido e o atendimento ao proprietário em 

uma instância prioritária, principalmente quando a gestão é delegada a gestores que 

não os proprietários. Pode ocorrer que os gestores se concentrem no atendimento 

dos seus interesses próprios, muitas vezes diferentes dessa maximização do capital 

social, considerando inclusive outros valores relacionados à atividade do negócio. 

Aliás, a convergência entre o capitalismo integrado ao desenvolvimento sustentável 

encontra um debate interessante no alinhamento com as fontes originárias de 

financiamento das atividades empresariais, debatem este último aspecto Ferreira e 

Quelhas (2007). 

 
De maneira bastante genérica, governança corporativa (ou 
governança empresarial) pode ser descrita como os 
mecanismos ou princípios que governam o processo decisório 
dentro de uma empresa. Governança corporativa é um 
conjunto de regras que visam minimizar os problemas de 
agência. (CARVALHO, 2002, p. 19) 

 
Outro ponto relevante, os conselhos de administração, com o enfoque em 

alavancar a eficácia de sua atuação por boas práticas, instituem comitês delegados 

que, em regra, atuam nas disciplinas organizacionais de recursos humanos, 

remuneração, finanças, estratégia e tecnologia da informação, como explicitado por 

Rosseti e Andrade (2012).  

 

Tal aspecto sedia importância para o problema da pesquisa, quanto à baixa 

representatividade da existência de comitês de sustentabilidade, podendo 

representar, a partir desta pesquisa, um importante mecanismo de fomento desta 

prática, propondo, inclusive, que comitês com pautas específicas para a 

sustentabilidade, no exercício das suas atribuições, possam contribuir 

eminentemente para o alcance de melhores resultados corporativos, principalmente 

pelo estabelecimento de políticas norteadoras para a Diretoria Executiva. 

Complementa Elkington (2012), ao estabelecer que os envolvidos e defensores do 

desenvolvimento sustentável estão cada vez mais interessados nas questões de 
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Governança das Organizações, tendo a percepção dos comitês criados pelas 

organizações com papéis disfuncionais, trazendo ainda que muitos destes acabam 

agindo de forma não inteligente. 

 

Em estudo sobre a temática central da pesquisa, o IBGC (2015) estabelece 

que seu Código de Práticas de Governança apresenta os conselhos de 

administração como principais agentes do processo de governança na relação entre 

propriedade e gestão. Ainda enfatiza o IBGC (2015) que em situações com temas 

mais profundos e cuja complexidade exige mais dedicação, que estes temas sejam 

estabelecidos e tratados por órgãos acessórios, como são os casos de existência de 

comitês de sustentabilidade. 

 

Neste sentido, mecanismos de boas práticas de governança devem ser 

observados visando minimizar os conflitos e custos de agência, estes últimos que 

representam o "financiamento" pelo acionista para minimização do conflito, 

pressupondo um processo decisório coerente na busca do maior valor da empresa 

para os investidores. Ao pensar as práticas de governança sob esta perspectiva, 

eleva-se o nível da performance corporativa e, consequentemente, seu grau de 

profissionalização, mitigando critérios superficiais e mecanismos de controle falhos. 

 
Os administradores de todas as áreas corporativas e não 
apenas os financeiros são representantes dos proprietários e 
suas decisões devem estar voltadas para formular e 
implementar planos estratégicos e políticas operacionais que 
maximizem o retorno dos investimentos. (ROSSETI e 
ANDRADE, 2012, p. 117) 

 

Neste contexto é possível entender amplamente a importância da 

estruturação de um bom sistema de governança que permita alinhar as estruturas 

necessárias que refletem em prol da propriedade (acionista), bem como aquelas para 

a gestão, sendo o conselho de administração o principal elo entre estas. 
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5.2 Sustentabilidade organizacional 

 

Foi em 1987 que o conceito de sustentabilidade originou-se, tendo como base 

o relatório produzido na Assembleia Geral da ONU. Este relatório ficou conhecido 

como Nosso Futuro Comum. Este conceito passou a adjetivar e conceituar a 

sustentabilidade de acordo com paradigmas, modelos e critérios, menciona Faria 

(2014). 

 

A propósito, o futuro como objetivo empresarial preconiza a atuação 

contemporânea com relevância no desenvolvimento sustentável conceituado como: 

"Atender às necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades." Assim conhecida 

como a definição do conceito de desenvolvimento mais difundida no mundo, 

BM&FBOVESPA (2010), apesar da existência de outras definições. Este conceito é 

basilar da teoria tradicional da sustentabilidade, como aponta Faria (2014). 

 

Albert Gore (2006) cita CHURCHILL (1936) "A era da procrastinação, das 

meias medidas, dos expedientes que acalmam e confundem, a era dos adiamentos 

está chegando ao fim. No seu lugar, estamos entrando na era das consequências." 

(GORE, Albert, 2006, p. 101) 

 

Em estudo publicado em 2004, cientistas da Universidade de Princeton, 

Socolow et al. (2004) desenvolveram uma pesquisa sobre políticas possíveis para 

solucionar a crise climática. Segundo este estudo, a humanidade dispõe de 

conhecimentos técnicos, científicos e industriais para solucionar o problema da 

emissão de gases-estufa e do clima no prazo de cinquenta anos. Assim, pensar o 

desenvolvimento sustentável demanda necessariamente agir e transformar este 

tema como prioridade da agenda, principalmente das organizações que refletem tais 

emissões. Os gráficos a seguir ilustram este estudo. 
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GRÁFICO 1: Historical carbon emissions with two potencial pathways for the 
future (Emissões históricas de carbono com potencial dobrado de emissão 
para o futuro) 

 
Fonte: SOCOLOW, Robert et al. (2004). Solving the climate problem 

Este gráfico demonstra que a inércia da humanidade transformará a realidade 

em 2050 em uma situação dobrada e fora do controle. Do contrário, dispondo de 

elevada tecnologia e disposta a transformar, a humanidade poderá agir e chegar em 

uma redução próxima da década de 1970, como demonstram Socolow et al. (2004). 

Este outro gráfico demonstra uma visão desdobrada desta estabilização. Isto quer 

dizer que o resultado das ações está diretamente ligado à situação climática do 

futuro. Se nada for feito o valor das emissões pode dobrar até 2050. o que representa 

sair de 7 para 14 Gtc/a. 

 

GRÁFICO 2: Stabilization Wedges (Plataformas de Estabilização) 

 
Fonte: SOCOLOW, Robert et al. (2004). Solving the climate problem 
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GORE (2006), também baseado neste estudo, apresenta as mudanças que 

podem ocorrer a partir da atuação nestas plataformas de estabilização (de cima para 

baixo), podendo chegar aos níveis da década de 1970, sendo: 

 
a) redução decorrente do uso mais eficiente de eletricidade em 
sistemas de aquecimento e refrigeração, iluminação, aparelhos 
domésticos e equipamentos eletrônicos; 
b) redução por conta da eficiência no uso final, ou seja, 
projetando edifícios e empresas para que utilizem muito menos 
energia do que usam hoje; 
c) redução gerada pela maior eficiência dos veículos 
fabricando carros que consomem menos gasolina e colocando 
nas ruas mais carros híbridos e movidos a células de 
combustível; 
d) redução provinda de outras melhorias na eficiência dos 
transportes, como planejar as cidades, tanto grandes como 
pequenas, com melhores sistemas de transporte público, e 
fabricar veículos pesados com maior eficiência de combustível; 
e) redução em virtude da maior dependência de tecnologias já 
existentes de energia renovável, tais como os ventos e os 
biocombustíveis; 
f) redução resultante da captura e do armazenamento do 
excesso de carbono emitido pelas usinas elétricas e atividades 
industriais. (GORE, 2006, p. 281) 

 

Já o elemento da missão, enquanto estratégia institucional, representa outra 

perspectiva que merece compor a pauta do conselho, visando à consideração desta 

no processo decisório. Para Teles e Lunkes (2011), a missão institucional deverá 

atender aos principais requisitos de modelos como o de Pearce (1982) e 

entendimentos como o de Baetz e Bart (1996), dentre os quais a clara influência pela 

missão no comportamento organizacional. Assim, como promover e/ou provocar a 

sustentabilidade, cujos elementos estejam presentes na identidade do negócio, 

como valor considerado na tomada de decisão, influenciada pelo comportamento 

organizacional? 

 

Aliás, como o próprio IBGC (2015) cita, é necessário que a pauta da 

sustentabilidade esteja em desenvolvimento entre os conselheiros de empresas, na 

medida em que se fomente a incorporação de posições, por parte deles, como 

protagonistas do desenvolvimento sustentável, com relevância na governança, em 

prol de uma atuação empresarial transformadora. Além disso, é importante prover 

condições de vida igualitárias para aqueles que trabalham, propõe Faria (2014). Já 
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para Charan (2010), o que está para o valor do conselho é uma questão de 

mentalidade, pois há uma incipiência na vontade de fazer algo significativo. 

 

Ponto importante para o debate acadêmico está na constante evolução do 

conceito de sustentabilidade e também na forma como as empresas percebem a 

valorização da cadeia de valor do produto, sem considerar, inclusive, a maximização 

do lucro apenas, apontam Savitz e Weber (2007). Complementam, na medida em 

que apresentam a importância de entender a sustentabilidade a partir do conceito da 

mentalidade enxuta, que as empresas adotam uma constante orientada para seus 

processos, ou seja, buscam analisar constantemente o ciclo de vida de produtos e 

serviços. Este é um aspecto que demanda um olhar especial, pois a Nova 

Governança, que tem em sua essência a sustentabilidade, preconiza que a 

complexidade do mundo atual leva para a busca constante sobre o próprio ciclo de 

vida dos negócios. 

 

Por outro lado, há o subjetivismo proposto no conceito do desenvolvimento 

sustentável, que se propõe a atender as dimensões econômica, social e ambiental, 

principalmente por ser revestido de interpretação nesta subjetividade. Maia e Pires 

(2011) observam que a sustentabilidade organizacional assume o importante desafio 

de ser levada em consideração na tomada de decisão, equilibrando-se à dimensão 

econômica. 

 

Ao versar sobre responsabilidade social, contrapõem Barbieri e Cajazeira 

(2009), resgatando posicionamentos de Friedman e de Adam Smith, tratando a rigor 

da teoria do acionista e da prevalência do interesse econômico e de que ser 

socialmente responsável representa o exercício das atividades dentro da lei, 

enfatizando que para Friedman a defesa do interesse do acionista é contraditória à 

responsabilidade social que se apresenta com conotação filantrópica, porém não 

afastando esta, mas argumentando que se assim existir deve ser feita com recursos 

próprios dos proprietários e não pelo capital empresarial, que tem como objetivo 

maximizar o retorno sobre o capital investido. A meu ver, cabe a ponderação dos 

argumentos para enriquecer a pesquisa e conduzir para o melhor entendimento 

acerca do problema pesquisado. Inevitavelmente, não será possível sustentar 

entendimentos desconexos. 
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Em uma análise mais estrita, Barbieri e Cajazeira (2009) argumentam com 

modelos como o da pirâmide social de Carroll, concluindo que, de forma pragmática, 

uma empresa deverá produzir lucro, atender a exigências legais, às expectativas 

sociais e também ser uma boa cidadã. Esta percepção pode ser complementada 

com uma conclusão de Tenório (2006), no sentido de que as empresas e a sociedade 

civil estabelecem cada vez mais ações com um olhar para a sociedade e estas 

ações, por sua vez, devem ser orientadas para o bem-estar, que demanda uma 

melhor apropriação. 

 

Ponto relevante com a criação do conceito do triple bottom line está na 

mudança da forma como as empresas analisam o valor do lucro apresentado para o 

acionista, ou seja, lucrar representa não somente a característica econômica de 

desempenho financeiro do negócio. Lucrar passa a ser o contexto das medidas que 

avaliam a inter-relação entre as dimensões econômicas, ambientais e sociais, na 

medida que correlacionam o lucro, as pessoas e o planeta. Esta é uma abordagem 

diferente, absorvida pelas empresas, por organizações não lucrativas e por órgãos 

governamentais. 

 

Para Elkington (2012), diante da complexidade da atualidade, empresas que 

adotaram em suas características a sustentabilidade serão peças melhor 

posicionadas, mais competitivas e com realidades possíveis de identificar e ganhar 

espaço em novos mercados. Este olhar evoluído para o capital e a realização de 

valor para os aspectos do triple bottom line, são melhor explicados por Elkington 

(2012), quando ele sintetiza as sete revoluções para a sustentabilidade e 

complementa com a chamada Terceira Onda, que é a própria sustentabilidade. As 

duas tabelas a seguir explicam esta sintetização trazida por Elkington. 
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TABELA 1: Sete revoluções para a sustentabilidade 

Revolução Enfoque Velho 
Paradigma 

Novo Paradigma 

1 Mercado Consentimento  Ø Competição 

2 Valores Rígidos Ø Maleáveis 

3 Transparência Fechado Ø Aberto 

4 Tecnologia do Ciclo 

de Vida 

Produto Ø Função 

5 Parcerias Subversão Ø Simbiose 

6 Tempo Amplitude Ø Extensão 

7 Governança 

Corporativa 

Exclusivo Ø Inclusivo 

 
Fonte: ELKINGTON, John. Canibais com Garfo e Faca. 2012, p. 99. 
 

Dentre estas revoluções apresentadas por Elkington (2012), cabe destaque à 

sétima, que é a Governança Corporativa, e nesta ele propõe a mudança do 

paradigma Exclusivo para o Inclusivo, pois nesta que apresenta a sustentabilidade 

em suas agendas principais, o papel da diretoria executiva e seus diretores assume 

uma posição central. Assim, há que se perceber uma mudança da forma como a 

Governança é conduzida saindo de uma visão de prestação de contas do Executivo 

para a Propriedade e permeando o envolvimento de todos os stakeholders no 

processo de uma Governança orientada para a Sustentabilidade. 
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TABELA 2: Terceira Onda: Sustentabilidade 

Guias Características 

§ Consequências econômicas 
e sociais da globalização 

§ Complexidade crescente e 

acelerada 

§ Recuperação econômica em 
alguns países 

§ Ambiente global cada vez 

menor devido à internet 

§  "Tensão pré-milênio § Novo enfoque nos ciclos de 

vida, ecossistemas de 

negócios, escalas de tempo, 

controle das empresas 

§ Deslocamento(s) de valor § Três pilares 

§ Nova geração de ativistas § Migração de valor 

 
Fonte: ELKINGTON, John. Canibais com Garfo e Faca. 2012, p. 9. 

Neste aspecto Elkington (2012) também demonstra que a Governança 

Corporativa tradicional focalizava apenas na prestação de contas de quem 

administra para quem detém a propriedade e suas respectivas formas de gestão. Ele 

amplia esta visão na medida em que estabelece ser inevitável o envolvimento dos 

principais stakeholders no negócio, o que significa dizer, não serem apenas os 

shareholders. Ele ainda afirma que a simples transição para a sustentabilidade não 

vai mudar, se de fato o cérebro corporativo não direcionar todos os seus esforços 

para esta nova agenda. Como um ponto de relevância dentro destes aspectos, a 

mudança exige a evolução do mindset dos agentes de governança. Para Dweck 

(2017), quando um mindset é adotado, ele assume as suas características, sejam 

elas fixas, o que chama de modelos atuais e limitantes, ou sejam elas de 

crescimento, daqueles que entendem a necessidade da transformação e não tomam 

apenas uma única direção. 

 

Curiosamente, Dweck (2017) apresenta uma correlação acerca dos mindsets 

fixos e aqueles de crescimento. Para ela o caso da Enron tem uma resposta pelo 

estabelecimento de um mindset fixo, na medida em que ela era direcionada por gurus 

da McKinsey & Company que estudavam e difundiam o "mindset do talento". 

Assumiu e investiu em talentos e passou a exigir de todos os seus colaboradores a 
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posse de um talento extraordinário. Dweck faz esta correlação e conclui que o 

problema da Enron foi por estabelecer nesta direção um mindset fixo que, por sua 

vez, não aceitava deficiências e também não as corrigia. Assim, é como a relação 

da Governança para a Sustentabilidade, pois o alto comando das organizações, 

independentemente do tamanho e formas de organização do capital, deve estar 

aberto para um mindset de crescimento visando abandonar um certo "ceticismo", 

como trata Elkington (2012), estabelecendo um não comprometimento em relação 

ao desenvolvimento sustentável. 

 

Ademais, em estudo sobre o tema, salienta o IBGC (2007), quando pondera 

ao tratar de noções de sustentabilidade cuja atuação empresarial está relacionada 

diretamente a um "capital", que para o capital este se transforma em uma perspectiva 

financeira, natural, social e humana. Complementa, por sua vez, que a 

sustentabilidade está associada, em uma visão de longo prazo, a um uso consciente 

de todas as formas de "capital". Neste sentido, resta-nos muito claro, que o viés 

intimamente financeiro não é visto como o único contribuinte para a visão de longo 

prazo, bem como, da própria institucionalização de uma identidade organizacional, 

traduzida na implementação essencial da missão e da visão institucional, baseadas 

nos principais valores.  

 

Para Elkington (2012): 

 
No contexto emergente de nossas responsabilidades quanto à 
linha dos três pilares, a questão-chave que devemos formular 
é a seguinte: os modelos de crescimento que surgiram no 
período pós-1945 são corretos ou sustentáveis, para o século 
21? A resposta, quase que certamente, é não. De fato, é 
interessante que a Comissão da Comunidade Europeia, por 
meio de seu White paper on growth, competitiveness and 
employment, falou sobre a necessidade de desenvolver e 
adotar um "novo modelo de desenvolvimento". 
Especificamente, a comissão previu um crescente 
desequilíbrio dos principais fatores de produção - terra, 
trabalho e capital. (ELKINGTON, 2012, p. 101) 

 

Para Faria (2014), a sustentabilidade representa a acumulação de riqueza por 

uma perspectiva capitalista de bem-estar, principalmente pelo fator demonstrado 

pelas empresas, que exploram seus trabalhadores, provocam demissões em prol do 
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"equilíbrio financeiro", dentre outros aspectos, desrespeitando qualquer processo de 

sustentabilidade. 

 

Outrossim, provoca Mendes (2012), a sustentabilidade não pode ser 

entendida somente pela geração de benefícios para um grupo fora da empresa, 

atribui também os aspectos pelos quais se desfruta na geração destes benefícios. 

Aliás, a essência da sustentabilidade não poderá residir na legitimação de práticas 

empresariais aludindo, por exemplo, que o apoio a projetos sociais já torna uma 

empresa sustentável, tendo em vista que a essência está em saber se no apoio a 

estes projetos há o repúdio à lavagem de dinheiro, se há a condução de práticas que 

não visem apenas benefícios fiscais nem tampouco uma forma de mascarar um 

tratamento hostil aos trabalhadores e ao ambiente de negócios.  

 

Outro fator relevante parte de uma mudança do modelo mental de empresas 

meramente maximizadoras de lucros para aquelas que agregam valor a partir de 

uma cadeia enxuta, com valor criado ao produto, com estímulo ao cliente para extrair 

o valor de cada produto e a busca pela perfeição em todos os estágios, fecham Savitz 

e Weber (2007).  

 

Outrossim, na dinâmica da adoção da mentalidade enxuta de Womack e 

Jones (1997), ainda que com princípios simples e óbvios, estes representam uma 

mudança complexa nas realidades empresariais, visto que partem para 

oportunidades de melhoria no fluxo de valor em toda a cadeia do processo, tais como 

redução de custos, impactos físicos, econômicos e sociais, enriquecimento do 

envolvimento com os principais stakeholders, enfatizam Savitz e Weber (2007). 

 

Para Araújo (2003), aqueles modelos que explicam a realidade são os 

paradigmas. Além destas realidades explicadas, as histórias tendem a se repetir e 

as pessoas a evoluir construindo assim suas percepções do mundo. Novas 

descobertas em relação aos paradigmas atuais já aceitos surgem. A mensagem 

principal em relação à adoção de uma mentalidade enxuta, bem como ao surgimento 

do novo em face das realidades atuais é a necessidade de quebras de paradigmas. 

Em estudo, Araújo (2003) muito bem coloca o caminho de um materialismo não-

sustentável para uma vida holística sustentável. 
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A passos lentos, assim caminha a humanidade enclausurando 
seus loucos; prendendo, matando e queimando seus 
revolucionários; marginalizando seus perturbadores da ordem 
estabelecida; castrando a criatividade e seus maiores talentos, 
ao invés de se render, de entender e de achar seu lugar e seu 
papel na teia da vida, que é a história infinita da evolução do 
Cosmos da qual escrevemos uma pequena, mas significativa 
parte. (ARAÚJO, 2003, p. 23) 

 

As corporações assumem posturas contemporâneas, na medida em que 

assumem modelos diferenciados adequados às práticas de mercado e parâmetros 

mínimos, porém, como exaustivamente encontra-se comentado, é necessário 

permitir que as grandes ideias não sejam apagadas e que os grandes inquietos que 

fomentam a evolução da vida, devem ser libertos por uma sociedade menos 

fragmentada e vazia. Pensar a possibilidade de não abandonar o lucro das 

empresas, porém trazer para a cúpula estratégica o estabelecimento e a tomada de 

decisões sustentavelmente corretas, objetivando um equilíbrio entre o pilar 

econômico, social e ambiental, é uma quebra ao paradigma do lucro pelo lucro, 

apenas, que merece ser debatido, minimamente. Para Araújo (2003), os paradigmas 

podem facilitar a compreensão da realidade, porém o fato de não os explicitar na 

mente tem como consequência, que a limitação das possibilidades de percepções 

do mundo poderá ocorrer. 

 

Pensar a quebra de paradigmas a partir de uma mudança do modelo 

ambiental, para Savitz e Weber (2007), complementa-se com o conceito da 

desmaterialização que, por sua vez, visa traduzir em uma diminuição dos materiais 

físicos e um incremento no valor, partindo para uma percepção em relação ao 

produto final a partir do elemento sensorial que este considerou, seja pela satisfação, 

sensação e diversão pessoal. A sustentabilidade, em uma visão de futuro, deve ser 

encarada como aquela que, em uma visão de longo prazo, possibilita a geração de 

riquezas corporativas, como é o caso de empresas, para Savitz e Weber (2007), que 

passam a adotar a transformação dos seus produtos em serviços. Este último não é 

um conceito muito novo para Savitz e Weber (2007), porém sua aplicabilidade tem 

sido adotada com mais frequência nos últimos tempos, possibilitando uma mudança 

inovadora da maneira pela qual se gera lucro em empresas sustentáveis. Assim, 

todo este enfoque de mudança de modelo mental e seus desdobramentos adquire 
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mais valor quando percebido de maneira deliberada pelo conselho de administração, 

principalmente, pela razão do propósito pelo lucro não ser a única variável de 

sucesso empresarial. 

 

Complementando, o conselho de administração, na medida em que adota a 

sustentabilidade como um valor na sua tomada de decisão, envia uma mensagem 

para os executivos principais relacionada ao não abandono do lucro como premissa, 

mas sim, de um equilíbrio entre a maximização do valor para os acionistas e os 

demais stakeholders, consolidam Savitz e Weber (2007). Uma sociedade 

sustentável será aquela que valoriza tanto o que e como se produz como aqueles 

que produzem (FARIA, 2014). 

 

Um fator relevante a ser considerado é o olhar sobre a cadeia de valor, seja 

na forma como as questões de sustentabilidade são comunicadas com os múltiplos 

stakeholders, Savitz e Weber (2007), seja na forma como o lucro é enfrentado, 

abandonando para uma contextualização da cadeia como um todo, não restando 

apenas o debate acerca da margem de lucro, da redução de custos, dentre outros 

tópicos restritos ao viés econômico. Obviamente, a característica principal de uma 

organização não será abandonada, haja vista que a maximização de receitas precisa 

preponderar pelo próprio sustento do negócio, porém, na medida que políticas 

mínimas são estabelecidas, objetivando visões de longo prazo e, inclusive, a 

consideração da sustentabilidade na pauta, muda-se a forma de relacionamento com 

o próprio sustento do negócio. 

 

Avaliar os conceitos trazidos a partir da criação do conceito do triple bottom 

line passa então pelo equilíbrio necessário entre estas dimensões como parte de um 

discurso sobre sustentabilidade, fecham Maia e Pires (2011). Neste contexto, 

nascem os objetivos específicos desta pesquisa, propondo-se a identificar na 

dinâmica da tomada de decisão, tal equilíbrio e o reflexo da sustentabilidade no 

processo como um todo, como dito anteriormente. 

 

Todavia, a incorporação da governança empresarial representa um 

ressurgimento de mecanismos contemporâneos entre as empresas que possibilitem 

no mercado a criação e o desenvolvimento de mecanismos fortalecidos para 
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conciliação da rentabilidade e outros aspectos intangíveis inerentes às rotinas de 

trabalho orientadas para os direitos humanos, cita Morelba (2007). Assim o meio 

ambiente, as rotinas de trabalho, a transparência, o desenvolvimento social e o lucro 

representam potencial de alto valor agregado para o negócio, marca, produtos, 

principalmente se considerado na tomada de decisão em conselho de administração. 

 

Da mesma forma, torna-se necessário considerar que há um alinhamento 

sobre a sustentabilidade e suas dimensões: econômica, social e ambiental. Fato 

curioso para Maia e Pires (2011) está na não unificação de um consenso, quando o 

tema está direcionado para os critérios componentes de cada uma das dimensões. 

Portanto, os objetivos propostos no problema de pesquisa passam a fazer sentido, 

bem como a promover em seu estado da arte, debates corporativos e acadêmicos 

em prol do bem comum. Complementam Maia e Pires (2011), na medida que 

ponderam em um processo decisório, interativo, contínuo e equilibrado. 

 

Os pilares econômico, social e ambiental como elementos constituidores da 

sustentabilidade devem emergir para a constatação de novos modelos de inovação 

de processos e produtos, bem como na criação e/ou ampliação de novos modelos 

de negócio. Ademais, Faria (2014), ao tratar sobre a teoria crítica da 

sustentabilidade, conclui pela urgência em debater a sustentabilidade não apenas 

pelo viés externo, classificando-o como exigência mínima, mas também sob a ótica 

do viés interno com valorização e respeito às pessoas que trabalham em suas 

respectivas organizações e são responsáveis pela produção de resultados. 

 

5.3 Tomada de decisão (processo decisório) 

 

O processo decisório parte para uma análise da forma como o indivíduo adota 

o seu senso cognitivo na realização do seu julgamento, ou seja, na medida em que 

o indivíduo se depara com a decisão, não necessariamente observará a técnica na 

sua aplicação. Bazerman e Moore (2014) sugerem que a decisão tomada 

objetivando o resultado ideal passe a ser denominada racionalidade e, por sua vez, 

um modelo racional representa um conjunto de premissas que estabelecem como a 

decisão deve ser tomada e não, como a decisão é tomada. Para Maia e Pires (2011), 
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a fronteira entre a racionalidade e a irracionalidade é o que representa a centralidade 

entre o comportamento humano e seu reflexo nas decisões. Mencionam também 

que as decisões tomadas nos cenários corporativos influenciam no cenário 

econômico mundial. 

 

Segundo Bazerman e Moore (2014), classificamos a tomada de decisão em 

dois formatos: o modelo prescritivo e o descritivo, sendo o primeiro para os 

prescritivistas a tomada da decisão ideal, como exemplo dos matemáticos ao 

solucionarem suas questões; já os descritivistas analisamos o modo como os 

elementos interligam-se na ótica de como efetivamente tomam-se as decisões. No 

campo desta pesquisa, valerá analisar a sustentabilidade na tomada de decisão com 

o viés descritivo, visando observar o processo concatenado para cada decisão, 

principalmente pelo aspecto que não espera, com esta análise, avaliar a tomada de 

decisão ideal e sim os aspectos e valores considerados pelo conselho de 

administração na sua tomada de decisão. Bazerman e Moore (2014) citam que 

aqueles que tomam a decisão retêm uma pequena quantidade de informações em 

sua memória utilizável. Maia e Pires (2011) mencionam que as decisões 

representam a busca pela sobrevivência e evolução da humanidade. 

 

Em uma observação primeira, percebe-se que atualmente, no Brasil, a maioria 

das empresas se comporta na constituição de conselhos de administração visando 

atender a normas específicas para abertura de capital, estruturação de governança, 

cumprimento de orientações, bem como pela própria decisão do acionista principal 

em seguir uma tendência de mercado. Notoriamente, sabe-se que baixa é a 

efetividade do conselho de administração operante para as decisões estratégicas de 

longo prazo, objetivando a inovação, desenvolvimento de produtos, acesso a novos 

mercados, dentre outros temas.  

 

Em sua maioria, os conselheiros são familiares do acionista e não 

profissionais de experiência comprovada, inclusive, em alguns casos, sem formação 

ou conhecimento adequados para ocupar tal posição. Na medida em que se explicita 

o conhecimento em relação a esta realidade, nos deparamos com as estratégias 

simplificadoras, ou seja, as regras práticas para a tomada de decisão.  

 



 45 

Estas estratégias simplificadoras, denominamos de heurísticas, que para 

Bazerman e Moore (2014), podem ser classificadas sob quatro focos: a 

disponibilidade, a representatividade, o teste de hipótese positiva e a heurística do 

afeto. Para Maia e Pires (2011), falta clareza nas questões a serem decididas. 

Inevitavelmente, a soma entre despreparo de conselheiros, formação inadequada e 

falta de clareza nas questões, dentre outros, podem representar um leque de fatores 

que desacreditam e/ou não consideram pontos relevantes como o atendimento à 

missão institucional na tomada de decisão. 

 

Para Jacometti (2012), os acionistas vêm aumentando sua participação na 

tomada de decisões, bem como na descentralização destas, alavancando assim a 

autonomia das diretorias, nestes aspectos, decorrentes dos impactos do processo 

de democratização, como um todo. Já Sipegel e Caulliraux (2013) definem que os 

processos cognitivos do decisor devem ser examinados para uma melhor 

compreensão da tomada de decisão. 

 

Bazerman e Moore (2014) sintetizam os focos da heurística observando que 

a decisão se baseia na disponibilidade com que exemplos, situações, ocorrência de 

eventos específicos aparecem para o decisor, esta denominada heurística da 

disponibilidade. Continuam os autores estabelecendo que na análise de um indivíduo 

ou evento, quando há estereótipos formados anteriormente, eles surgem no peso da 

sua representatividade, exemplificando: "Paul Lehman, valorizado por Warren Buffet, 

se tornou um empresário reconhecido para lidar com risco e negócios bem-

sucedidos". Para Bazerman e Moore (2014) esta então é a heurística da 

representatividade. Ora, antes de tratar dos últimos dois focos da heurística, cabe 

aqui uma ponderação em relação à responsabilidade dos acionistas de uma 

organização na constituição de um conselho de administração, visto que este será o 

guardião da sua propriedade e o responsável por exercer a separação entre a 

propriedade e a gestão, afastando o conflito de agência. Vale aprofundar esta 

temática, visto que um conselheiro posicionado sem a devida competência para tal, 

ao considerar a sustentabilidade na tomada de decisão, poderá agir heuristicamente, 

ou seja, simplificar uma decisão de alto valor agregado, desconsiderando-a, 

inclusive. 
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A heurística da representatividade também pode atuar em um 
nível inconsciente, fazendo uma pessoa tomar parte de uma 
discriminação racial ou outro comportamento que ele ou ela 
considerariam moralmente repreensível em um nível 
consciente. Infelizmente, as pessoas tendem a confiar em 
informações representativas mesmo quando essa informação 
é insuficiente para que elas façam um julgamento exato ou, 
melhor ainda, quando existem informações menos obviamente 
representativas. (BAZERMAN e MOORE, 2014. p. 13) 

 

Complementando, para Bazerman e Moore (2014) o terceiro foco está 

relacionado com a decisão baseada em hipóteses, na qual o indivíduo com base em 

dados seletivos realiza as suas hipóteses nas decisões tomadas; complementam 

Bazerman e Moore (2014) que a busca simples possui profundas consequências. O 

último e quarto foco é aquele que privilegia o afeto e a emoção primariamente, muito 

antes de considerar um raciocínio mais elevado, ou seja, o afeto ocupa o indivíduo 

na sua decisão em detrimento da razão, inconscientemente. Para esta última, resta 

ainda mais uma preocupação nos formatos de conselhos de administração com a 

presença de conselheiros familiares, estritamente. O que percebemos na prática, 

principalmente em empresas familiares, é a formação e composição de conselhos 

em formatos afetivamente considerados e este fator passa compor o rol de riscos a 

serem gerenciados em um processo de Governança estruturada e que estará na sua 

pauta a tomada de decisão observando os elementos constitutivos da 

sustentabilidade. 

 

5.4 Correlação entre governança, sustentabilidade e tomada de decisão 

5.4.1 A relevância da sustentabilidade na tomada de decisão 

 

Observando o recorte do problema de pesquisa, delimitando empresas com 

elementos da sustentabilidade presentes em sua identidade organizacional, o 

caminho é para uma redefinição traduzida para o bem comum por Savitz e Weber 

(2007); o lucro passa então a ser percebido como fator de recompensa das 

contribuições empresariais para este bem comum. Ora, pensar nesta conotação não 

representa um certo distanciamento da realidade, mas sim, uma evolução no 

contexto de desenvolvimento empresarial. Esta evolução do contexto, 

principalmente em ambientes de elevado grau de pressão por lucro, rentabilidade, 

crescimento econômico, passa por uma "desaprovação" pela alta administração, 



 47 

segundo Savitz e Weber (2007). Esta é uma constatação dos autores, porém merece 

ser investigada em busca da quebra de paradigma e compartilhamento de melhores 

práticas no processo decisório, em conselho de administração. Complementam 

Ferreira e Quelhas (2007) que o processo de governança compreende o 

desenvolvimento de uma convivência harmoniosa entre a gestão, o capital e a 

sociedade onde encontra-se inserida a organização. 

 

No momento atual, Maia e Pires (2011) colocam as decisões da humanidade 

em geral como condicionantes do futuro das próximas gerações. Assim, também é 

visto o impacto da ação empresarial, principalmente, pela função social da empresa 

que se reveste não somente na dimensão social, porém no impacto futuro de um 

processo evolucional de nações exploradas por todo o mundo. Pensar a atividade 

sustentável do indivíduo e não considerar, holisticamente, o envolvimento 

empresarial representa, talvez, uma falha de comunicação entre shareholders e 

stakeholders, principalmente estes segundos que têm diretamente neste futuro o 

impacto a partir da decisão tomada. 

 

Ainda que em instância primária as empresas apresentem como missão a 

geração de lucro e a remuneração do capital dos acionistas, a análise proposta neste 

estudo tangencia no distanciamento de uma realidade objetiva, partindo para a 

intangibilidade como valor de negócio e o respectivo legado empresarial. Pensar 

acerca do legado possível de um negócio que toma decisões pautadas em números 

e promover este para além das linhas contábeis dispostas em relatórios orientadores 

da tomada de decisão, é uma mudança incremental que está tendenciosamente no 

mercado aberto de capitais, principalmente em indicadores que possibilitem a 

mensuração do desempenho com foco em governança e sustentabilidade.  

 

Assim, sem a necessidade de fazer juízo de valor, nesta perspectiva, as 

decisões tomadas pelos membros de um conselho de administração devem zelar 

pela propriedade dos acionistas e pelos interesses principais do negócio. A 

sustentabilidade aqui é obrigatória, como premissa para uma atuação orientada com 

responsabilidade para as consequências futuras, considerando assim os ativos 

intangíveis.  
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Ora, na medida em que o debate sobre a sustentabilidade reveste-se de um 

equilíbrio esperado entre as dimensões do tripé da sustentabilidade, estaria na pauta 

dos conselhos de administração, formalmente constituídos, a observância da 

sustentabilidade na tomada de decisões, inclusive, levando em consideração a 

reafirmação daquela presente em sua identidade organizacional? Falar em pauta 

dos conselhos, parte necessariamente do estabelecimento de uma agenda de 

sustentabilidade incorporada à estratégia de negócio, conforme BM&FBOVESPA 

(2010). 

 

Seja no tratamento da sustentabilidade na tomada de decisão, seja na 

condução da pauta em conselho para a tomada de decisão, a criação do valor 

revestido neste engajamento deve ser considerada e o equilíbrio, já mencionado 

nesta pesquisa, valorizado no processo de aproximação entre as práticas de 

Governança Corporativa e seus respectivos princípios.  

 

É eminente a aproximação, devidamente monitorada, chegando na notória 

correlação entre a responsabilidade social corporativa com o conceito de 

Sustentabilidade. Historicamente, a responsabilidade empresarial nasceu com a 

finalidade de defesa dos direitos humanos e da atuação das empresas em causas 

sociais. Atualmente, o debate é mais consistente e traz a responsabilidade 

corporativa direcionada à sustentabilidade que, por sua vez, traduz-se no equilíbrio 

entre as três dimensões. 

 

5.4.2 A tomada de decisão e o equilíbrio com o tripé da 
sustentabilidade 

 

Versar sobre sustentabilidade, segundo Mendes (2012), representa a maneira 

como uma empresa é capaz de medir, documentar e responder aos resultados 

positivos nas dimensões social, econômica e ambiental. Na medida em que a 

mudança é promovida, para Elkington (2012), conseguir direcionar as organizações 

para a sustentabilidade representa uma forte ruptura e uma grande mudança de 

alinhamento para os três pilares. 
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Para Slaper e Hall (2011) o tema da sustentabilidade vem sendo objeto 

frequentemente debatido entre as empresas, tanto que Elkington (2012) defendeu 

que as medidas de sustentabilidade abrangem uma nova estrutura de medidas de 

desempenho. Outrossim, Slaper e Hall (2011) discorrem que o tripé da 

sustentabilidade vai além das medidas tradicionais de lucro adotadas pelas 

empresas, e que, por sua vez, concentram-se na compreensão dos resultados 

investidos, ou seja, o respeito às dimensões inter-relacionadas entre os lucros, 

pessoas e o planeta, definindo assim este tripé como importante ferramenta de 

suporte aos objetivos da sustentabilidade. Além disto, Slaper e Hall (2011) 

demonstram o tripé apresentado como ferramenta contábil de desempenho, assim, 

o triple bottom line representa uma estrutura contábil que incorpora três dimensões 

de desempenho: social, ambiental e financeira, e complementam dizendo que 

comumente estas dimensões são chamadas de pessoas, planeta e lucro. 

 

Ao pensar a tomada de decisão em empresas como governança estruturada, 

Crow, Lockhart e Lewis (2013) propõem que a governança é possivelmente melhor 

entendida através das decisões tomadas pelos conselhos que buscam alcançar este 

resultado, mencionam ainda que os conselhos são responsáveis pela otimização do 

desempenho da empresa de acordo com os desejos dos proprietários. Elkington 

(2012) complementa ao abordar que na pauta da sustentabilidade a tentativa de 

suavizar o impacto financeiro e direcionar esforços também para os impactos 

ambientais dificultou ainda mais os caminhos para os executivos. 

 

Outro fator relevante está na observância do tripé da sustentabilidade pelo 

conselho na expressão da vontade do acionista, ou seja, cabe sim avaliar se a 

tomada de decisão observando o valor dos elementos constitutivos da 

sustentabilidade, tratados pelo tripé da sustentabilidade, podem ou não estar 

enviesados pela própria heurística existente entre o acionista e o conselho. 

Bazerman e Moore (2014), ao tratar das heurísticas, citam Kahneman (2003), 

apontando que a maioria dos julgamentos são despertados por uma avaliação 

afetiva. Esta citação surge aqui como forma de refletir em relação ao viés existente 

entre o conselho e o acionista, principalmente se aqueles que compõem a 

constituição destes apresentam relações afetivas com a propriedade, o que é comum 

em empresas de natureza familiar. Este aspecto demonstra relevância, na medida 
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em que o tripé da sustentabilidade poderá ser fragilizado em detrimento destas 

relações afetivas e no estabelecimento da vontade da propriedade pelo conselho, no 

exercício de suas atribuições. Spiegel e Caulliraux (2013) definem que satisfazer é 

uma decisão heurística relacionada com a adoção da primeira alternativa que 

preencha seus requerimentos mínimos. 

 

Complementam Spiegel e Caulliraux (2013), ao tratar das heurísticas e vieses 

mapeados, que existem três heurísticas de julgamento, sendo: representatividade, 

disponibilidade e ancoragem-e-ajustamento. Para eles a representatividade 

relacionada ao julgamento de um evento a partir da similaridade entre este e outros 

previamente ocorridos, a disponibilidade relacionada à disponibilidade em que cada 

exemplo passado é lembrado e, por fim, a ancoragem-e-ajustamento pela tendência 

do enviesamento do julgamento por um valor inicial oriundo de fonte externa. 

 

Outrossim, Spiegel e Caulliraux (2013) estabelecem que decidir representa 

um ato cognitivo, e estes atos são influenciados pela cognição humana e, por 

conseguinte, moderados pelos efeitos de estruturas organizacionais e das 

instituições que se desenvolveram nestas. Também mencionam que a decisão pode 

estar relacionada com alguma experiência que esteja sendo vivida pelo decisor no 

momento desta. 

 

Assim, para BM&FBOVESPA (2010), balancear aspectos econômicos, 

ambientais e sociais requer o enfrentamento de dilemas e a tomada de decisão no 

curto e longo prazo, sendo necessário que a organização que pretenda alcançar um 

equilíbrio nestas relações constitua uma estrutura de governança para a 

sustentabilidade e que esta, por sua vez, transite em todos os níveis organizacionais. 

Para Spiegel e Caulliraux (2013), ao avaliar a tomada de decisão diante da 

racionalidade limitada, um ponto relevante na teoria organizacional está na tentativa 

de entendimento da tomada de decisões de indivíduos, grupos e organizações. 

Logo, há um caminho tênue na análise do processo decisório e a sua relação com o 

tripé da sustentabilidade, principalmente, pelo aspecto subjetivo revestido neste e 

sua importância para o alcance de um equilíbrio sustentável. 
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5.4.3 A sustentabilidade, o sistema de governança e a correlação 
entre propriedade, conselho e diretoria executiva 

 

Já para MENDES (2012), o ambiente de negócios demanda uma observância 

a mudanças que acontecem aceleradamente, afirmando que atualmente já é 

imperativo para as organizações observar a condução do negócio, não objetivando 

apenas o lucro. Afirma que há uma mudança de paradigma e questiona, qual tipo de 

capitalismo estamos construindo? Sobre este aspecto é importante estabelecer uma 

correlação com o questionamento da autora visto que o capitalismo já se encontra 

posto enquanto sistema e, a bem da verdade, a mudança de paradigma passa por 

entender qual sociedade estamos construindo. Esta correlação torna-se relevante na 

medida que para a pesquisa o embasamento teórico contribuiu na construção de 

todo o contexto, porém cabe aqui focalizar tal questionamento para o comportamento 

de uma sociedade e não somente de um sistema, afinal o capitalismo já está posto. 

Nesta esfera entre afirmativas e questões, MENDES (2012) ainda discorre que a 

mudança principal está no transformar o olhar sobre o capitalismo objetivando não 

somente a maximização dos valores captados, mas, também, a criação de um valor 

compartilhado promovido por agentes do progresso, e não meros escravos do 

sucesso. Do ponto de vista da pesquisa, o debate e as inquietações provocadas pelo 

autor são profundas e carregaram uma versatilidade no olhar organizacional. Aqui, 

cabe-nos questionar: estão as organizações atuais preparadas para esta mudança?  

 

Para Elkington (2012): 
O ceticismo em relação ao grau de comprometimento das 
empresas sobre o desenvolvimento sustentável não é a única 
razão de ficarmos sem escolha, mas de estarmos preocupados 
com a governança das empresas. (ELKINGTON, 2012, p. 341) 
 

Neste contexto, a sustentabilidade e o sistema de governança devem ser 

observados com a aderência prática, na qual seja possível estabelecer estes 

conceitos com a estrutura empresarial de cada negócio, trazendo para estas o 

desafio de olhar para a propriedade e a gestão e, por sua vez, o conselho exercendo 

seu papel de guardião da propriedade e encorajando a gestão para perseguir as 

visões de longo prazo que foram definidas, a partir da estruturação e operação de 

um bom sistema de governança operando em todos os níveis organizacionais. 
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Assim, é o entendimento em relação à forma como as declarações 

institucionais poderão ser percebidas por todos e os elementos constitutivos da 

sustentabilidade observados na agenda da propriedade, do conselho e da gestão. 
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6. METODOLOGIA 
 

Neste capítulo, pretendeu-se demonstrar a escolha pelo método de pesquisa, 

complementando com características relevantes, bem como premissas balizadoras 

a serem utilizadas. Assim, optou-se pela realização de uma pesquisa qualitativa, pela 

própria característica do campo empírico analisado. Um aspecto que merece ser 

considerado, segundo Creswell (2010), são as características essenciais de um 

estudo qualitativo. Segundo ele, por estas características, uma pesquisa qualitativa 

deve ser legítima o suficiente para convencer o corpo docente e o público. 

Complementa ao dizer que uma investigação qualitativa apresenta diferentes 

variáveis, tais como métodos de coletas e análise de dados, estratégias, concepções 

filosóficas, dentre outras. 

 

Creswell (2010) cita também que a literatura é ampla em relação a estas 

características, sendo que para ele uma pesquisa qualitativa deve observar como 

características: a) o ambiente natural – a coleta primária da pesquisa parte para o 

ambiente onde o agente investigado vivencia o fenômeno em estudo; b) o 

pesquisador enquanto instrumento fundamental – o ato personalíssimo na aplicação 

da pesquisa, ainda que embasado por um protocolo de pesquisas; c) múltiplas fontes 

de dados – a riqueza da pesquisa qualitativa está na multiplicidade de fontes que 

possam ser acessadas, na medida em que esta é aplicada e de acordo com a 

necessidade da análise; d) análise de dados indutiva – a abstração está na forma 

com que cada pesquisador observa o seu processo de trabalho; e) significados dos 

participantes – o significado dado ao problema em questão pelo participante é o que 

conduz o processo de aprendizagem do pesquisador; f) projeto emergente – todas 

as fases podem mudar e sofrer mutações quando o pesquisador está em campo e 

em coleta de dados, o aprendizado contínuo sendo o "pano de fundo" da pesquisa; 

g) lente teórica – sempre haverá a referência a estudos como forma de ilustrar seu 

próprio estudo; h) interpretativo – há a interpretação por parte do pesquisador em 

relação ao que ele percebe, ouve, enxerga, dentre outras formas de interpretação; 

e, por fim, consolida Creswell (2010) i) o "relato holístico" – por característica os 

pesquisadores qualitativos tendem a resolver e desenvolver um quadro, em relação 

ao problema em questão, envolvendo diversas perspectivas. Para ele, estas 

representam as principais características de uma investigação qualitativa, sem que 
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nesta enumeração exista a definição de graus de importância de uma em relação a 

outra. 

 

Para Bardin: 
A análise qualitativa apresenta certas características particulares. É 
válida, sobretudo, na elaboração das deduções específicas sobre um 
acontecimento ou uma variável de inferência precisa, e não em 
inferências gerais. (BARDIN, 2011, p. 144) 

 

Interessante fazer a escolha por uma investigação qualitativa e confrontar 

suas características com o problema de pesquisa e seus desdobramentos 

metodológicos. Manter o rigor poderá representar uma consequência exitosa nas 

fases da análise e conclusão desta pesquisa. Dentro de uma visão macro, que será 

desdobrada neste capítulo, esta pesquisa foi estruturada da seguinte forma: 

 
Tabela 3: Estratégia metodológica de pesquisa 

1 Estratégia de pesquisa: Investigação qualitativa; 

2 Método: Estudo de casos; 

3 Procedimento: Análise de conteúdo; 

4 Unidade de análise: Elementos constitutivos da 

sustentabilidade no processo decisório; 

5 Campo empírico: Conselho de administração; 

6 Coleta de dados: Entrevistas - protocolo de estudo de caso 

Ação secundária - documentos e outras 

investigações, se necessário; 

7 Análise de dados: Categorização; 

8 Conclusão: Confronto holístico de significados, 

interpretações e geração de resultados 

conclusivos sobre as unidades de análise 

em relação ao problema de pesquisa. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Neste contexto, observando a tabela acima, uma vez explorada a estratégia 

de pesquisa, cabe então tratar sobre o método escolhido. Para Yin (2010), enquanto 
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método de pesquisa, o estudo de caso será base para várias situações visando 

estabelecer um conhecimento sobre fenômenos individuais, grupais, 

organizacionais, sociais, políticos e relacionados. Complementa Creswell (2010): 

estudos de casos representam uma estratégia qualitativa que possibilita ao 

pesquisador a exploração de um programa, evento, atividade, processo ou mais 

indivíduos. 

 

Definindo o método de estudo de casos: 

 
Em resumo, o método do estudo de caso permite que os 
investigadores retenham as características holísticas e significativas 
dos eventos da vida real – como os ciclos individuais da vida, o 
comportamento dos pequenos grupos, os processos organizacionais 
e administrativos, a mudança da vizinhança, o desempenho escolar, 
as relações internacionais e a maturação das indústrias. (YIN, 2010,. 
p. 24) 

 

Este foi um aspecto considerado na escolha do método de pesquisa, 

principalmente pela característica que o pesquisador pretendeu atingir com a 

observação do problema, investigando o objeto de pesquisa. Para Yin (2010), 

conduzir estudos de casos únicos ou múltiplos visa investigar um objeto de pesquisa. 

 

Considerando os aspectos apresentados, a proposta desta pesquisa nasceu 

da vontade de entender os principais aspectos considerados ou aqueles ainda não 

considerados pelos conselhos de administração de empresas, no que diz respeito a 

declarar em sua identidade organizacional a sustentabilidade e a respectiva 

observância desta na prática. Nesta ótica, a escolha foi pelo método de estudo de 

casos. 

 

Neste sentido, como fases de execução da metodologia estão a coleta de 

dados, a análise e os relatos. Para Creswell (2010), casos limitam-se por tempo e 

atividade e os pesquisadores coletam informações detalhadas por meio de 

procedimentos de coletas de dados.  

 

Com base nestas concepções, optou-se por utilizar técnicas qualitativas para 

analisar o entendimento de realidades de difícil quantificação e que demandam os 
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devidos entendimentos de suas particularidades. O contexto da realidade da 

proposta de pesquisa é o que contribuiu na concepção da escolha.  

 

Bardin (2011), ao tratar do tópico descrição analítica, defende que esta se 

realiza por procedimentos sistemáticos e objetivos de conteúdos de mensagens. 

Para ela, busca-se assim tratar a informação contida na mensagem. Franco (2012) 

sugere que é possível e necessário o conhecimento e utilização da análise de 

conteúdo como procedimento metodológico, moldando-se nos pressupostos de uma 

concepção crítica e dinâmica da linguagem. 

 

As fases do método apresentadas nesta metodologia e a análise de conteúdo 

como procedimento, em análise e interpretação, constituem passos ou processos a 

serem seguidos, pondera Franco (2012). Outro aspecto importante é que os dados 

provenientes da análise de conteúdo servem de insumos para comparação com 

padrões de adequação ou desempenho, conclui Franco (2012). 

 

Carlomagno e Rocha (2016) mencionam: 

 
A metodologia da análise de conteúdo foi destacadamente 
desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial, pela "Divisão 
experimental para o estudo de comunicações em tempos de guerra”, 
do Congresso dos Estados Unidos, sob coordenação de Harold 
Lasswell. A metodologia foi criada especialmente para sintetizar e 
compreender o conteúdo dos argumentos utilizados por jornais e 
propagandas inimigos, e, somente após isso, passou a ter aplicação 
em estudos acadêmicos de comunicação política. (CARLOMAGNO 
e ROCHA, 2016) 

 

Neste contexto, estabelecido o método e, na sequência, seu procedimento, 

nasce o primeiro desafio na análise de conteúdo, qual seja, a definição da unidade 

de análise, como bem contempla Franco (2012). Para ela, uma unidade de análise 

divide-se em: unidade de registro e de contexto. Para a autora a unidade de registro 

representa a menor parte do conteúdo e a de contexto a parte mais ampla e profunda 

do conteúdo que será analisado. 

 

A unidade de análise são os elementos da sustentabilidade no processo 

decisório dos conselhos de administração, que, por sua vez, representam o campo 
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empírico analisado. Ao pensar nesta unidade de análise é possível desenvolver 

aderência ao problema de pesquisa, amplamente apresentado neste estudo. 

 

 6.1 Especificação do problema 

 

Conforme já enunciado, a especificação do problema estudado baseia-se na 

seguinte questão: 

 

Como os Conselhos de Administração, em empresas com Governança 

Estruturada e com os elementos constitutivos da sustentabilidade declarados em sua 

identidade organizacional, consideram em seus processos de tomada de decisão 

estes elementos? 

 

A partir desta questão e seus respectivos objetivos geral e específicos, 

estruturam-se as perguntas direcionadoras da pesquisa. Para Yin (2010), a escolha 

do método direciona o tipo de pergunta, demonstrando que "como" e "por que" 

apresentam natureza explanatória e seu uso aponta a estudos de caso. Neste 

contexto, foram definidas as questões de pesquisas, rigorosamente, às categorias 

de análise apresentadas nesta pesquisa. 

 

6.1.1 Perguntas de pesquisa  

 

1. Como os elementos da sustentabilidade, presentes na sua identidade 

organizacional, passaram a ser fator conhecido e aplicado pelo conselho de 

administração? 

2. Sendo conhecida, como a identidade organizacional influencia a tomada de 

decisão do conselho de administração? 

3. Como você qualifica a relação entre a composição do conselho de 

administração e a heurística, no que diz respeito ao enviesamento da decisão, 

desconsiderando inclusive a efetividade de uma missão por relações diretas 

com a propriedade? Por exemplo, relações afetivas com o fundador. 
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4. Como os conselheiros, assumindo um papel efetivo na cúpula estratégica 

organizacional (o conselho de administração) tomam decisões levando em 

consideração o pilar econômico, o social e o ambiental? 

5. Como foi o processo de constituição da declaração institucional? Este 

observou apenas formalidades exigidas para constituir um modelo de 

governança, inclusive normativas envolvidas? 

6. Como a diretoria executiva está orientada para a aplicação da missão 

institucional executando as estratégias corporativas definidas pelo conselho 

de administração? 

7. Como os elementos constitutivos da sustentabilidade são observados e 

conhecidos pelo conselho de administração? 

 

6.1.2 Definição das categorias analíticas ou variáveis 

 

A definição de categorias de análise observou o exercício de buscar uma 

relação entre os elementos referidos de cada categoria, visando estabelecer um 

entendimento que propunha, com base na aplicação desta, as respectivas respostas 

para o problema central de pesquisa. A figura abaixo demonstra o modelo de 

organização entre as categorias e estes elementos. Ensinam Carlomagno e Rocha 

(2016) que a criação de categorias deve observar regras formais que precisam estar 

muito claras em relação a: exclusão e inclusão destas, exclusividade, 

homogeneidade, exaustividade e confiabilidade, ou seja, elas precisam ser únicas e 

confiáveis. 
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Figura 3: Estrutura de categorias de análise X elementos referidos 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Um fator relevante em uma pesquisa científica é a sua capacidade de 

aplicação por outros pesquisadores, entendendo que, na medida que a pesquisa não 

apresenta características objetivas, perde o seu caráter científico. Para Carlomagno 

e Rocha (2016) aquelas classificações, com os mesmos dados, que são passíveis 

de serem replicadas por outros analistas, observam a regra da objetividade. 

Complementam dizendo que a ciência é um campo que não admite achismo. 

 

Neste contexto, a pesquisa seguiu três categorias de análise, a saber: 

 

1. Governança estruturada: os elementos desta categoria são organizados na 

estrutura do conselho de administração, enquanto grupo central do problema 

da pesquisa, as boas práticas que possibilitem demonstrar que a empresa 

analisada apresenta um modelo de governança corporativa e a teoria de 

agência, na medida em que busca estabelecer o atendimento aos elementos 

constitutivos da sustentabilidade. Entendendo que o conselho de 

administração é o guardião da propriedade e a sustentabilidade é um elemento 

a ser considerado, adquire uma nova percepção em relação ao valor do 

negócio, e se reflete em um posicionamento para afastar um possível conflito 

de agência, inclusive, na desconsideração da declaração institucional; 
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2. Processo decisório: os elementos se organizam nas classificações de 

objetivo e subjetivo, e o indivíduo não afastará a subjetividade de suas 

decisões, bem como a heurística como ponto focal na relação direta com a 

constituição do conselho de administração e a observância dos elementos 

constitutivos da sustentabilidade na decisão tomada; 

3. Elementos constitutivos da sustentabilidade: esta categoria buscou avaliar 

o equilíbrio existente entre estes elementos e suas relações diretas com os 

elementos da categoria processo decisório.  

 

Importante deixar considerado neste item da metodologia que, a partir das 

categorias definidas e das correlações estabelecidas entre os elementos de cada 

uma destas, foi possível definir claramente as perguntas de pesquisa, já 

demonstradas neste capítulo. 

 

6.1.3 Definição de outros termos relevantes 

 

Níveis de governança: Conhecidos como níveis de governança, eles foram 

criados objetivando a definição de melhoria de modelos e estruturas de governanças 

empresariais, ficando estabelecido que, de acordo com o nível de maturidade e 

avanços em relação ao cumprimento das boas práticas de governança, é possível 

estar no primeiro, conhecido como Nível I, no intermediário, Nível II, ou no modelo 

mais avançado de alta governança que é o Novo Mercado. Segundo BM&FBovespa 

(2016), atualmente apenas trinta empresas fazem parte do Novo Mercado. 

 

Teoria da agência: Importante conceito no campo da governança, a teoria da 

agência busca atuar nas relações de conflitos de interesses provenientes da 

estrutura entre a propriedade e a gestão (principal e agente). Para Silva e Seibert 

(2015), a teoria representa o alicerce da governança quando há finalidade lucrativa 

e a operação, princípios e valores estão relacionados ao conflito de interesse entre 

o principal e o agente. Complementam Silva e Seibert (2015) que os primeiros a 

tratarem deste conceito foram Berle e Means (1932) e, atualmente, diversos autores 

já se ocupam dele. 
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 6.2 Delimitação e design da pesquisa  

 

6.2.1 Campo empírico 

 

Uma importante condicionante deste item da metodologia é a característica 

do grupo em que foi desenvolvida a pesquisa, pela impossibilidade de definição de 

uma população ou amostra alinhada com o problema de pesquisa. Sendo assim, a 

definição do campo empírico representou a delimitação de aderência desta, neste 

caso, os conselhos de administração. Como será abordado nesta pesquisa, durante 

a análise dos resultados, o campo empírico adotado foi a realização de entrevistas 

nos conselhos de administração do Grupo Boticário, situado na cidade de São José 

dos Pinhais e região metropolitana de Curitiba no Estado do Paraná, bem como a 

Companhia Cimentos Itambé que também está sediada na região metropolitana de 

Curitiba. 

 

Como recorte da pesquisa, por uma característica regional de localização do 

pesquisador e também da instituição de ensino deste, logisticamente, a escolha foi 

feita para a região Sul do Brasil o que poderia ter abrangido os Estados do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Complementarmente, fundamentado na 

pesquisa denominada o Mundo das Empresas Familiares da Prosperare (2007), que 

demonstra que 33% (trinta e três por cento) das 1000 (mil maiores) maiores 

empresas do país são familiares e, do total das existentes, cerca de 85% (oitenta e 

cinco por cento) apresentam esta característica e embasado neste dado, como 

fortalecimento da escolha do campo empírico esta característica foi levada em 

consideração. Assim, a definição pela organização familiar sediada na Região Sul 

do Brasil passou a fazer sentido para uma definição de foco e observância de 

possíveis características regionais, que poderiam ou não ser percebidas durante a 

aplicação da pesquisa. 

 

Estudar os elementos constitutivos da sustentabilidade e sua observância no 

processo decisório e seu referencial no campo empírico (conselho de administração) 

buscou a principal correlação estabelecida para haver um nexo de causalidade entre 

a identidade organizacional e a sustentabilidade. 
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O nível de aplicabilidade do campo empírico foi isolado; ainda que o conselho 

seja um órgão colegiado, a realização de entrevistas com um conselheiro ou mais 

foi suficiente para entender a composição e funcionamento do conselho como um 

todo na unidade de decisão.  
 

6.2.2 Delineamento e etapas da pesquisa 

 

Para Yin (2001), o estudo de caso se apresenta como uma ferramenta 

inigualável, nas palavras do autor, objetivando a compreensão do indivíduo sobre 

fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. Yin (2001) ainda discorda 

da visão hierárquica apresentada por Platt (1992), na medida que este último 

discorria sobre a visão hierárquica como ideia de que os estudos de casos 

constituem ferramenta exploratória e que não poderiam servir para descrever ou 

testar proposições. 

 

Em uma etapa inicial, com base na metodologia definida, foram realizadas 

entrevistas com 3 (três) conselheiros, sendo 2 (dois) destes da Companhia de 

Cimentos Itambé e 1 (um) do Grupo Boticário, buscando coletar as principais 

respostas para as perguntas de pesquisa, as suas definições sobre o processo 

decisório e a avaliação para a observância dos elementos constitutivos da 

sustentabilidade, com base nas referências teóricas. Para Yin (2001), a escolha da 

estratégia do estudo de caso adequa-se para o pesquisador que busca examinar 

acontecimentos contemporâneos sem autoridade na manipulação dos 

comportamentos relevantes. Ainda complementa Yin (2001) que o diferencial da 

ferramenta do estudo de caso está na sua "capacidade de lidar com uma ampla 

variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações – além 

do que pode estar disponível no estudo histórico convencional", como já citado na 

fundamentação teórica da pesquisa. 

 

Neste contexto, as entrevistas foram agendadas e realizadas em momentos 

distintos e com dedicação ao entendimento individual de cada conselheiro, em 

especial o conselheiro do Grupo Boticário, esta entrevista foi realizada remotamente 

mediante à sua resposta às questões de pesquisa apresentadas sendo 

comprovadas pela disponibilização de relatórios e outros documentos que 
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embasaram a análise secundária. Esta compreendeu a primeira etapa e na 

sequência todo o conteúdo relatado levantado a partir da abordagem com os 

conselheiros foi analisado e o conteúdo correlacionado com às categorias de análise 

e respectiva preponderância de repetição de termos e a respectiva análise de 

conteúdo. Todas estas foram amplamente discorridas em tópicos próprios. 

 

6.2.3 Procedimentos de coleta de dados 

 

De acordo com os métodos definidos e respectivas categorias de análise, para 

a aplicação do método de estudo de caso, pretendeu-se realizar a coleta de dados 

adotando procedimentos primários e secundários como ferramentas de 

aprofundamento de questões que foram percebidas durante a etapa de entrevistas 

dos conselheiros. Para Creswell (2010), os pesquisadores qualitativos, na coleta de 

dados, observam o comportamento, examinam documentos ou realizam entrevistas 

com o público definido. Outro ponto importante a ser considerado, segundo Creswell 

(2010), é o significado do participante, na medida em que o pesquisador visa 

estabelecer um processo de aprendizagem em relação ao sentido que o participante 

dá aos problemas ou questões e não, contrariamente, ao sentido que o pesquisador 

traz para a pesquisa e os autores para a literatura.  

 

Nesta pesquisa, como 2 (duas) das 3 (três) entrevistas foram presenciais foi 

possível observar o comportamento, exemplos, formas de exposição de cada 

conselheiro. Um ponto interessante observado foram as contribuições destes 

conselheiros trazendo uma riqueza de detalhes na medida que as questões eram 

apresentadas e os dados coletados. Pensando no sentido durante a realização 

destas, cada indivíduo é único e tem as suas formas de apresentação de ideias mas, 

um ponto comum, foi o sentir contribuir com o pesquisador. Assim, foi possível 

aprofundar nos objetivos gerais e específicos da pesquisa em todos aqueles 

aspectos que foram relatados. Já, em relação a terceira entrevista, que não foi 

presencial, a coleta de dados partiu da leitura e da interpretação a partir de cada 

resposta apresentada, ainda que com riqueza de detalhes, o foco dado aos 

problemas ficou diretamente do entrevistado para o pesquisador estabelecendo 

assim um processo de aprendizagem em relação ao sentido. 
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6.2.4 Procedimentos de tratamento e análise dos dados 

 

Após a etapa de coleta de dados, seguiu-se para o tratamento e análise dos 

dados produzidos. Neste momento, a pesquisa utilizou a análise de conteúdo 

(categoria, grade, etc.) categorizando aqueles dados coletados e suas relações 

estabelecidas com cada uma das categorias de análise. Um ponto importante 

durante esta etapa foi a aplicação da análise de conteúdo no contexto global deste, 

ou seja, sem categorizar individualmente cada entrevista e, assim, foi possível 

ampliar toda a correlação destas e analisar o quando o problema de pesquisa esteve 

presente durante a coleta de dados. 

 

A análise de conteúdo representa uma metodologia criada durante a Segunda 

Guerra Mundial visando a síntese e a compreensão de conteúdos e argumentos 

aplicados nos principais canais de comunicação à época, elucidam Carlomagno e 

Rocha (2016). Outro aspecto relevante nesta metodologia que merece ser 

considerado é a fase de planejamento, coleta e sistematização de dados, muito mais 

importante neste momento que a própria análise após a coleta, pois esta possibilitou 

condições hábeis para uma boa análise, aplicando assim a teoria de Carlomagno e 

Rocha (2016) para o campo da prática de cada organização estudada. 

 

Destacam Carlomagno e Rocha (2016) que, a partir da aplicação da 

metodologia da análise de conteúdo, é possível classificar e categorizar qualquer 

tipo de conteúdo, chegando ao ponto de reduzi-lo a elementos-chave que 

possibilitem comparação com uma série de outros elementos.  

 

Aqui, para a pesquisa objeto deste projeto, reside um aspecto interessante a 

ser considerado, pois, a partir dos dados coletados qualitativamente em todas as 

entrevistas, foi possível estabelecer uma tratativa dos dados possibilitando uma 

análise e produção da conclusão dos resultados coletados. Por esta razão, o tópico 

de categoria de análise buscou ser a referência para a definição e elaboração das 

perguntas de pesquisa que, por sua vez, foram adotadas durante a realização das 

entrevistas. Todas as questões de pesquisa foram aplicadas e, de acordo com a 

produção de sentido de cada entrevistado, observou o aprofundamento necessário. 
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Como a essência da pesquisa é qualitativa a análise de conteúdo possibilitou 

a ampla interpretação do pesquisador que reduziu ao máximo de detalhes todos os 

dados coletados. Esta riqueza de detalhes quando organizadas por estas categorias 

passaram a fazer sentido na comparação e na consolidação dos resultados. 

 

Como ensina Bardin (2011), na análise de conteúdo categorizar não é uma 

obrigação, porém uma prática rotineiramente observada. Para ela, categorizar 

significa uma classificação de elementos constitutivos de um conjunto. Bardin (2011) 

acrescenta que, por ser a categorização um procedimento estruturalista, ele observa 

a etapa do inventário, visando isolar os principais elementos coletados, bem como a 

etapa da classificação, possibilitando assim a repartição destes elementos e a devida 

organização das mensagens. 

 

Bardin (2011) entende que a análise qualitativa apresenta particularidades, 

considerando que a abordagem quantitativa e a qualificativa não têm o mesmo 

campo de ação. Neste contraponto há um fator interessante, pois no arcabouço 

acadêmico, é possível encontrar aqueles que adotam a análise de conteúdo como 

de natureza qualitativa, como é o caso do Bardin (2011), bem como há aqueles que 

entendem que a sua natureza é quantitativa. No caso desta pesquisa a abordagem 

qualitativa seguiu para o seu campo de ação e adotou seu entendimento na análise 

de conteúdo dentro de todos os dados coletados pelo pesquisador. 
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7. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS  
 

Para o desenvolvimento da metodologia de pesquisa definida dentro do 

campo empírico desenvolvido, foi possível aplicá-la em duas empresas localizadas 

na Região Sul do Brasil e com representatividade dentro dos seus segmentos de 

atuação. Organizações de capital fechado que apresentam práticas de Governança 

Corporativa e de Sustentabilidades maduras e consolidadas. 

 

Apesar de atuarem em segmentos distintos, estas duas organizações 

apresentam características de empresas familiares e que estão presentes em seu 

comando principal. Assim, foram pesquisadas: 

 

a) Grupo Boticário; e 

b) Companhia de Cimentos Itambé. 

 

O Grupo Boticário é uma organização sólida e com marca de atuação mundial 

que se posiciona no mercado há mais de quarenta anos. Durante sua trajetória 

contribuiu social e economicamente no desenvolvimento do mercado nacional. O 

Grupo Boticário, atualmente, compõe-se das seguintes empresas: 

 

a) O Boticário; 

b) quem disse, berenice? 

c) The Beauty Box; 

d) Eudora; 

e) Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza; e 

f) Instituto Grupo Boticário. 

 

E neste escopo de atuação o Grupo Boticário apresenta suas práticas de 

Sustentabilidade, demonstradas anualmente em seu Relatório de Sustentabilidade, 

e estas observam a metodologia do GRI - Global Reporting Initiative, praticada desde 

o ano de 2011. Além de desenvolver estas práticas, no ano de 2016 foi aplicada uma 

pesquisa pelo Grupo Boticário objetivando entender como os colaboradores, 

franqueados, fornecedores, consumidores, associações de classe e outros 

formadores de opinião, avaliam a imagem de atuação sustentável do Grupo 
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Boticário. Este recorte é apresentado no próprio relatório como requisito parte da 

Pesquisa de Materialidade que é requisito do GRI – Global Reporting Initiative e 

assim esta pôde constatar que as principais partes interessadas do Grupo Boticário 

avaliam que a organização não se limita apenas no atendimento aos interesses dos 

acionistas, ultrapassando as barreiras econômicas e desenvolvendo impacto na 

sociedade e no meio ambiente, como um todo. Tal pesquisa apresentou que 71% 

(setenta e um por cento) dos entrevistados consideram boas ou ótimas as práticas 

de sustentabilidade do Grupo, sendo que 60% (sessenta por cento) conhecem as 

iniciativas de recolhimento e reciclagem de embalagens pós-consumo e 93% 

(noventa e três por cento) dos colaboradores reconhecem as práticas envolvendo o 

viés social e ambiental com impacto direto na credibilidade da empresa e na 

satisfação do colaborador em trabalhar nesta. Aqui, sobre este aspecto é importante 

trazer que aqui não está presente nenhuma percepção enquanto pesquisador, mas 

sim evidências apresentadas nos dados secundários recebidos que são 

representados no Relatório de Sustentabilidade do Grupo Boticário que traz 

embasamento para a pesquisa que foi desenvolvida pela própria organização. 

 

Atualmente o Grupo conta com quatro vice-presidências que são 

responsáveis pelas operações, vendas, franquias e recursos humanos, que são 

orientadas para aplicação da missão institucional, conforme foi demonstrado pelo 

conselheiro entrevistado. 

Um exemplo coletado foi o compromisso que o Grupo assumiu de desenvolver 

o mercado fortalecendo a visão de sustentabilidade no jeito de fazer negócios. 

Segundo apresentado, o trabalho começou com o engajamento dos fornecedores 

logo no início da cadeia de valor. Também como exemplo dessas iniciativas é o 

Programa de Avaliação e Desenvolvimento de Fornecedores, utilizado desde 1997, 

em que as empresas parceiras são avaliadas sobre os aspectos que dizem respeito 

ao negócio e à sustentabilidade, que é um fator importante para composição da 

avaliação final. Como demonstrado pelo Boticário, são aproximadamente 5.000 

(cinco mil) parceiros que direta ou indiretamente viabilizam iniciativas de promoção 

e compartilhamento sobre a temática Sustentabilidade, aqui, podemos constatar no 

relatório mencionado acima que no ano de 2016 ocorreu a Oficina de 

Sustentabilidade e esta contou a participação aproximada de 40 (quarenta) 
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fornecedores estratégicos (diretos e relevantes) como por exemplo BASF, SYMRISE 

e Transportadora FEDEX, empresas citadas no relatório. 

Desde 2015 são engajados os parceiros para implementação de projetos que 

busquem redução do consumo de água, energia, emissão de gases de efeito estufa 

e a geração de resíduos em suas operações. Conforme demonstrado também no 

relatório de sustentabilidade, Box Print, Wheaton, Leclair, Faber Castell São Carlos, 

Faber Castell Prata, C-Pack, Aptar Cajamar, Aptar Maringá, Antilhas e Impactas são 

as empresas que participam do Programa de Parceria em Ecoeficiência, 

apresentando este programa resultados com impacto direto no pilar Ambiental, do 

tripé da sustentabilidade e descritos abaixo.  

A nova tecnologia usada na produção de cremes e loções hidratantes garantiu 

a diminuição de 70% no tempo de fabricação de produtos e no consumo de energia 

elétrica. 

Alguns resultados das práticas, tais como os exemplos citados anteriormente, 

de Sustentabilidade, foram apresentados no último relatório, os quais aqui estão 

sintetizados: 

 

I. Parceria em rede colaborativa – engajamento dos fornecedores para que 

estes possam desenvolver práticas sustentáveis; 

II. Programa de Parceria em Ecoeficiência – objetivando a implementação de 

projetos para redução de consumo de água, energia e emissões de gases de 

efeito estufa por empresas parceiras, atingindo redução de 9.098 MWh (capaz 

de realizar o consumo dos aproximados 7 mil colaboradores do Grupo; e 

redução de 41 mil kg de CO2/ano (o que equivale a quinze viagens terrestres 

no trecho de São José dos Pinhais/PR a Camaçari/BA; 

III. Biocombustível na Frota - redução de 19,6% em emissão de gases de efeito 

estufa; 

IV. Logística Reversa - visando e engajamento da equipe de colaboradores e dos 

clientes;  

V. dentre outros. 
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Por fim, na direção de sua atuação e princípios de atuação, o Grupo Boticário 

apresenta que sua Visão é "ser referência na criação de valor em negócios de 
beleza", sendo Empreendedorismo, Sustentabilidade, Expertise e Rede 
Colaborativa os seus Pilares da Marca, conforme demonstrado em seu Relatório de 

Sustentabilidade 2016. Em seu Sistema de Governança, o Grupo Boticário 

apresenta o Conselho de Administração composto por 07 (sete) membros, sendo 

três acionistas e quatro independentes, considerando ainda a presença de uma 

conselheira representante do gênero feminino entre estes membros. 

 

A Companhia de Cimentos Itambé, conhecida como Cimento Itambé, atua 

desde 1976 para ser reconhecida como uma organização que oferece atendimento 

ao consumidor e fornecimento de produtos e serviços de excelência. Como consta 

no sítio da organização, a Itambé tem como valores "cuidar da Segurança de seus 
funcionários, atuar de forma Ética e transparente em todas as suas relações e 
tratar com Respeito a origem, a história e os planos de cada indivíduo", 
apresentando-se institucionalmente como SER ITAMBÉ, sendo o SER a 

equivalência de Segurança, Ética e Respeito. 

 

Fator relevante em sua operação é o coprocessamento, que representa a 

prática de reaproveitamento e destinação de resíduos líquidos, sólidos e pastosos 

da indústria, bem como combustível fóssil, também conhecido como coque do 

petróleo. A prática de reutilização destes resíduos deve comprovar que não geram 

impacto ambiental e assim são destinados para os fornos onde ocorre a produção 

de clínquer. O clínquer é a matéria prima básica na produção do cimento.  

 

Pioneira na prática do coprocessamento em seu segmento, a Itambé busca 

desenvolver uma atuação sustentável perante os acionistas, o meio ambiente e a 

sociedade. Para isto, apresenta um sistema de gestão com rigoroso controle de 

emissões e acompanhamento dos padrões dos índices regulatórios.  

 

Além desta gestão, desenvolve o programa PIPA - Programa Itambé de 

Participação Social, que traduz a sua responsabilidade social no desenvolvimento 

de ações para melhoria da Saúde e Educação das comunidades com as quais a sua 

atuação impacta, como são os casos dos municípios de Balsa Nova, Campo Largo 
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e Curitiba, sediados no Estado do Paraná, como bem demonstrado em seu sítio 

institucional. 

 

Além destes projetos de atuação, a Cimento Itambé já recebeu prêmios de 

destaque, tendo um deles reconhecido que ela estava em destaque no quesito Meio 

Ambiente da pesquisa de gestão de responsabilidade social do Sul do Brasil. 

 

Por fim, em relação ao seu Sistema de Governança, a Itambé apresenta sua 

Superintendência Executiva, que se reporta ao Conselho de Administração, sendo 

este conselho composto por um total de doze conselheiros, sendo onze deles 

também acionistas, e um conselheiro independente e, todos estes, do gênero 

masculino não havendo a presença de representantes do gênero feminino. Além 

disso, há um Comitê Estratégico que atua no assessoramento ao Conselho no 

desenvolvimento do pensamento estratégico da companhia. 

 

Neste contexto, após apresentadas as organizações às quais a pesquisa foi 

aplicada, seguimos para a aplicação de toda a estratégia metodológica da pesquisa 

para desenvolver seus próximos passos até a conclusão, que representou o 

desenvolvimento de um confronto holístico a partir de significados e interpretações 

para produção de resultados conclusivos das unidades de análise em relação ao 

problema de pesquisa, como amplamente já demonstrado neste trabalho. 

 

A investigação qualitativa buscou estudar os casos das empresas Grupo 

Boticário e Companhia de Cimentos Itambé e entender como os elementos 

constitutivos da sustentabilidade estão dispostos no processo decisório do campo 

empírico da pesquisa, que é o Conselho de Administração. Após a coleta de dados 

mediante a realização de entrevistas e também a análise de dados secundários 

como o Relatório de Sustentabilidade 2016 do Grupo Boticário e o Balanço de 

Resultados da Itambé publicado no Diário Oficial do Paraná em 20/07/2017, bem 

como o acesso aos sítios corporativos de cada organização, iniciou-se a análise de 

cada uma das categorias definidas na metodologia de pesquisa.  

 

Um aspecto a ser ressaltado está na análise de casos que será apresentada 

de uma forma única sem estabelecer nenhum tipo de comparação entre a estrutura 
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do Grupo Boticário com a Cimento Itambé. Na análise existem dois fatores presentes 

que observam características e pesos distintos, que são a regulação e a imagem. 

Esses dois fatores fazem com que as empresas observem suas práticas, pois aquela 

que apresenta a ênfase regulatória e se subordina a esta, também observa estes 

aspectos quanto à imagem e, ao contrário, aquela que apresenta ênfase na imagem 

também observa regras. Portanto, estes dois elementos, tanto o regulatório como o 

da imagem, compõem a prática e a ênfase em uma empresa ou outra e é apenas a 

ênfase dada em cada uma destas que muda o peso destes dois aspectos, mas em 

nenhum dos casos existe ou um elemento ou outro, os dois sempre estão presentes. 

 

Sobre os fatores tratados no parágrafo anterior, foi possível constatar a partir 

da realização das entrevistas pessoais que enfatizaram a adoção de medidas e/ou 

tecnologias para atender à legislação ambiental, bem como a percepção desta 

adoção pelos stakeholders a partir de pesquisas aplicadas pelas próprias 

organizações e também no próprio relatório de sustentabilidade do Grupo Boticário 

que descreve que na pesquisa de materialidade o direcionador é a percepção dos 

entrevistados em relação à imagem e práticas de sustentabilidade.  

 

A primeira categoria de análise, denominada Governança Estruturada, como 

já descrita anteriormente e aqui novamente, objetivou entender que os elementos 

desta categoria são organizados na estrutura do conselho de administração, 

enquanto grupo central do problema da pesquisa, as boas práticas que possibilitem 

demonstrar que a empresa analisada apresenta um modelo de governança 

corporativa e a teoria de agência, na medida em que busca estabelecer o 

atendimento aos elementos constitutivos da sustentabilidade.  

 

Ao trabalhar sobre a temática da sustentabilidade em Governança 

Corporativa, Elkington (2012) apresenta alguns exemplos de empresas que não 

apenas se destacam por práticas sustentáveis, mas que se posicionam no mercado 

de forma diferenciada. Elkington identifica este posicionamento diferenciado como 

indo muito além dos processos e design de produtos, levando-o para o design de 

empresas. Ou seja, quando ele trabalha esta mudança do modelo mental de 

posicionamento de mercado, ele chama as organizações para uma reflexão. 
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Além disto, para Elkington (2012): 

 
A melhor maneira de assegurar que uma determinada empresa se 
volte completamente para a linha dos três pilares é inserir, de partida, 
os requisitos relevantes em seu DNA corporativo e nos parâmetros 
dos mercados que deseja servir. (ELKINGTON, 2012, p.340) 

 

Após a aplicação da pesquisa foi possível perceber que as estruturas de 

Governança dos casos analisados estão em funcionamento e observando as boas 

práticas de governança, bem como visando estabelecer uma segregação clara de 

papéis entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. 

Aqui, leia-se como Diretoria Executiva a estrutura de alta gestão das organizações, 

independentemente das nomenclaturas adotadas em cada uma delas. Foi possível 

perceber que além de estar bem estruturadas, estas observam seus calendários de 

reuniões obrigatórias e também uma dinâmica de acompanhamento da gestão e das 

práticas alinhadas com as diretrizes estratégicas do Conselho. 

 

Outro aspecto comum nas organizações é a presença de conselheiros 

independentes na estrutura de Governança, sem participação no controle acionário, 

o que amplia a característica imparcial e multidisciplinar do grupo, 

independentemente da proporção de cada caso. Esta é uma boa prática de 

Governança e está presente, em proporções distintas, porém com o devido valor 

para o processo decisório. 

 

Ainda que apresentando uma boa prática como esta, pela própria 

característica de uma empresa de natureza familiar, há a presença de acionistas 

como conselheiros, o que deriva para a necessidade de estabelecer regras claras 

que possam mitigar possíveis conflitos de agência, como, por exemplo, a proibição 

de membros do conselho assumirem posição executiva paralelamente. Outro 

aspecto é a proibição de privilégios relacionados ao dia a dia da gestão para os 

acionistas. 

 

Complementarmente, os casos analisados mantêm seus conselhos 

compostos em número adequado às melhores práticas de Governança e cada um 

observa a presença de conselheiros independentes e multidisciplinares em 
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proporções diferentes. Para o IBGC (2016), em estudo aplicado, é possível avaliar 

que por boas práticas o conselho seja mais diversificado e com visões 

complementares que permitam uma melhor oxigenação das decisões, ou seja, deve-

se trazer para a mesa do conselho profissionais com maior imparcialidade e 

conhecimentos multidisciplinares, bem como a presença de mulheres. Um dado 

interessante segundo este estudo é que 40% dos conselhos de companhias listadas 

na BM&BOVESPA têm a presença de mulheres. Este dado se enriquece pelo gráfico 

a seguir. 
 
GRÁFICO 3: Conselheiros por gênero e profissão 

 

 
Fonte: IBGC: Perfil dos Conselhos de Administração. 2016, p. 36. 

 

 Neste contexto, um ponto de melhoria está na maior diversificação dos 

conselhos analisados, seja na desvinculação de agentes que detêm o controle nos 

Conselhos de Administração e no fortalecimento da presença de conselheiros 

multidisciplinares, seja na formação e na experiência, bem como no gênero que 

aparece apenas no caso do Grupo Boticário com a presença de um membro do 

gênero feminino, o que proporcionalmente, ainda é baixo.  

 

Na ótica da Sustentabilidade, em ambos os casos ela está presente na 

estratégia da organização e em parte do Conselho enquanto uma diretriz, e se 

desdobra em políticas que possam orientar os executivos para tomar decisões que 

observem os aspectos econômico, social e ambiental do negócio. Um ponto de 
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atenção é a postura dos executivos perante os demais níveis organizacionais, pois 

a eles é conferida a atitude e postura sustentável. 

 

Sem estabelecer nenhum tipo de comparação, O Grupo Boticário define como 

uma das premissas da marca a Sustentabilidade e anualmente vai a campo ouvir o 

colaborador, os franqueados, os fornecedores, consumidores, associações de 

classe e demais partes interessadas. E a identidade SER Itambé, pautada na 

Segurança, Ética e Respeito, é produto de pesquisa aplicada junto aos 

colaboradores, conforme foi descrito durante as entrevistas pessoais. Sobre estes 

aspectos, no Código de Ética e Conduta da Itambé que está disponível no sítio 

eletrônico desta, no seu capítulo 4 que é denominado desenvolvimento sustentável, 

encontra-se descrito que a organização: 

 

• cumpre as exigências de legislação ambiental; 

• emprenha-se em desenvolver suas competências na valorização, 

conservação e melhoria ambiental; 

• investe em equipamentos, tecnologias, treinamentos, políticas e 

procedimentos com impacto direto nas práticas ambientais e nos efeitos 

causados pela própria atividade econômica; 

• investem no coprocessamento de resíduos e rejeitos industriais e aplicação 

de tecnologias não nocivas ao meio ambiente; e 

• incentivo à defesa e conservação do meio ambiente em ações com a 

comunidade em que atuam. 

 

No que diz respeito ao atendimento dos elementos constitutivos da 

sustentabilidade na estrutura de governança, a boa prática da transparência e 

accountability (prestação de contas) está presente nos dois casos. Um dado 

relevante é o fato de as duas organizações serem sociedades anônimas de capital 

fechado. Os dados secundários analisados estão disponíveis publicamente para 

acesso. 

 

A segunda categoria de análise, denominada Processo Decisório, buscou 

entender a sustentabilidade na tomada de decisão com o viés descritivo, visando 
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observar o processo concatenado para cada decisão, principalmente pelo aspecto 

que não se espera com esta análise, avaliar a tomada de decisão ideal, e sim os 

aspectos e valores considerados pelo conselho de administração na sua tomada de 

decisão. 

 

Durante a aplicação da pesquisa, não foi percebida a presença de uma 

heurística por representatividade na tomada de decisão, que é uma característica 

geralmente presente em empresas familiares, na Cimentos Itambé o Diretor 

Executivo não compõe com quadro acionário e no Grupo Boticário sim. Ainda que 

com a relação familiar e com possibilidades de presença da heurística por 

representatividade, durante as entrevistas dentro dos relatos apresentados não ficou 

perceptível a prevalência do afeto no processo decisório, ou seja, durante a coleta 

de dados ficou perceptível a não adoção do afeto na tomada de decisão, sem causar 

impacto na identidade organizacional, ou seja, no seu propósito principal. 

 

O aspecto objetivo está presente no processo decisório e os elementos 

ambientais e sociais também são levados em consideração na tomada de decisão. 

Uma questão que aparece é a adoção da sustentabilidade na decisão também sob 

os aspectos legais, ou seja, no cumprimento de legislações específicas, bem como 

na autonomia da Diretoria Executiva em propor ações alinhadas com as diretrizes do 

Conselho e a decisão ser embasada nos aspectos considerados pelos principais 

executivos. Na Cimentos Itambé o Diretor Executivo é um profissional de mercado, 

sem relação familiar e não compõe o comando acionário da organização não sendo 

integrante do Conselho de Administração e no Grupo Boticário o atual CEO é o Sr. 

Artur Grynbaum que detém 20% (vinte por cento) da participação societária no grupo 

e também é genro do sócio fundador Sr. Miguel Krigsner que é presidente do 

conselho de administração. 

 

Uma vez que os elementos da sustentabilidade estão presentes nos valores 

da companhia e estão divulgados em seus sítios eletrônicos, relatórios, políticas, 

dentre outros, toda a organização e o Conselho passam a ter conhecimento destas, 

observando assim os valores e princípios na tomada de decisão, assumindo assim 

o desenvolvimento do mercado de atuação e observando sempre o compromisso 

com estes princípios e valores, esta constatação está presente nas entrevistas e nos 
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dados secundários analisados, bem como no detalhamento do sumário do GRI que 

é reportado pelo Grupo Boticário no capítulo aspectos materiais. Para exemplificar, 

falas como “nós tomamos a decisão e nós questionamos se aquela decisão ferem 

os nossos valores organizacionais” apareceram durante as entrevistas. 

 

Já a terceira categoria de análise, que são os Elementos Constitutivos da 
Sustentabilidade, é a que apresentou maior peso nas constatações da pesquisa 

aplicada; e para o alinhamento conceitual esta categoria representa a avaliação do 

equilíbrio existente entre tais elementos e suas relações diretas com os elementos 

da categoria Processo Decisório. No que diz respeito ao equilíbrio existente entre os 

elementos, no quadro teórico desta pesquisa, este está amplamente embasado e 

referenciado por bibliografias e no contexto analisado observou o viés teórico já 

apresentado. Pela própria metodologia definida, as três categorias de análise se 

interseccionam e aspectos que aqui aparecem já foram apresentados no escopo de 

cada uma das categorias. Elkington (2012) entende que o maior desafio para as 

corporações está em mudar radicalmente as percepções em relação ao significado 

de igualdade social, justiça ambiental e ética empresarial. 

 

Pela própria característica dos casos analisados, as ações de 

sustentabilidade trazem uma conotação ambiental mais presente que as demais; em 

alguns casos, são adotadas por constituir uma exigência legal. Elkington (2012) 

avalia que estes pilares não são estáveis e continuamente se movem, pois vivemos 

crises, pressões sociais, políticas, econômicas e ambientais, bem como crises e 

conflitos, finalizando que o desafio da sustentabilidade é maior que outro analisado 

isoladamente. A reciprocidade entre as partes interessadas também aparece na 

análise, uma vez que as ações estão direcionadas na comunidade, nos 

fornecedores, colaboradores e demais agentes da cadeia produtiva. Nos dois casos, 

o impacto na imagem e na marca estão presentes a partir das ações sociais e 

ambientais. 

 

Dentro desta categoria, um ponto de atenção e relevância que merece ser 

considerado é o pilar econômico, pois toda a ação ambiental e social acontece se de 

alguma forma estiver associada à geração de riqueza para a companhia e, por sua 

vez, à maximização dos resultados para o acionista. Não foi possível perceber se o 
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peso sobre esses dois elementos ocorre somente por questões ideológicas. O peso 

sobre o capital ainda é forte e deve necessariamente estar na mesma direção. 

 

O próprio mercado já está se especializando em atuar para atender as ações 

de sustentabilidade dos negócios, seja na destinação de resíduos para o reúso, 

como também em práticas de logística reversa. Empresas que apresentam uma 

característica regulatória mais forte, dada a característica da atividade em apresentar 

impactos ambientais, acabam adotando medidas para cumprir a legislação e 

associadas a estes pilares. O rigor legal é um aspecto relevante dentro da adoção 

de práticas, em determinados exemplos. 

 

O pilar econômico estará presente, como já dito, mas a pesquisa traz uma 

visão menos tradicional e convencional da maioria das práticas que são vistas no 

mercado. Para Elkington (2012), ainda há quem argumente que o desenvolvimento 

sustentável não tem relação com as questões éticas, sociais e culturais e, assim 

afirmando, que é a eficiência dos recursos a principal questão da sustentabilidade. 

Este é um aspecto de contraponto, pois na medida em que as organizações vêm 

amadurecendo para a sustentabilidade, buscam desenvolver ações que reflitam os 

três pilares, independentemente da proporção concedida para cada um, como 

também foi percebido a partir das entrevistas realizadas e nos materiais secundários 

analisados. 

 

Assim, no que diz respeito ao equilíbrio da decisão em relação ao tripé da 

sustentabilidade, na medida em que a análise de conteúdo nos permitiu categorizar 

os elementos levantados durante as entrevistas realizadas, foi possível desenvolver 

um critério de preponderância do discurso, ou seja, para cada uma das respostas a 

sua vinculação foi quantificada enquanto preponderância (frequência) em cada um 

dos pilares dos elementos da sustentabilidade.  

 

Neste contexto, a frequência de repetição dentro do discurso por pilar pode 

assim ser apresentada: 
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GRÁFICO 4: Preponderância dos elementos constitutivos da Sustentabilidade no 
discurso 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Um ponto de atenção em relação à pesquisa é que o pilar social, apesar de 

sempre considerado, ainda apresentou importância na frequência do discurso 

analisado como foi o caso dos pilares econômico e o ambiental, frequentemente 

mencionados. Quando analisadas as práticas de Sustentabilidade, elas pesam mais 

para estes dois pilares. Ainda que estes dois promovam reflexo direto no terceiro, é 

possível direcionar ações mais sociais. Com esta consideração, ao analisar a 

preponderância do discurso, o peso do pilar social ainda não está enfatizado, ou 

seja, ainda que presentes não foi possível investigar nas entrevistas e dados 

analisados, demonstração de ampliação de ações para saúde, segurança do 

trabalho, diversidade e igualdade de remuneração entre homens e mulheres, 

projetos de desenvolvimento e ampliação de oportunidades de trabalho, dentre 

outros. Aqui, é importante registrar, que a pesquisa não conclui pela inexistência de 

ações sociais das organizações analisadas, mas sim, demonstra que durante a 

coleta de dados, pouco foi explorado este pilar. 

 

Assim, a avaliação qualitativa desta informação nos permite inferir que há um 

equilíbrio próximo entre o pilar econômico e ambiental e um certo distanciamento do 

social, que ainda assim, está presente. Como já dito nas análises, esta é uma 
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constatação oriunda da própria característica das atividades, amplamente reguladas 

por legislações ambientais dos casos analisados. Apesar de atuarem em ramos de 

atividades distintas, a Cimentos Itambé é uma organização cujas principais 

atividades são a mineração de calcário em geral, em jazidas próprias para 

industrialização e comercialização de cimento, cal, calcário, derivados e similares, 

bem como serviços de concretagem, bombeamento de concreto e atividades 

correlatas e o Grupo Boticário na industrialização e comercialização para os 

segmentos de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal em geral. 

 

A partir desta frequência, é possível analisar o percentual da participação 

destes no discurso, conforme demonstrado no gráfico abaixo. 

 
 
GRÁFICO 5: Unidades de análise: preponderância dos elementos constitutivos da 
Sustentabilidade no discurso 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Neste sentido, a partir da amostra de conteúdo analisado, podemos perceber 

que 46,1% estão relacionados ao Pilar Econômico, enquanto 40,4%, no Pilar 
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Ambiental, estando o Pilar Social apenas com 13,5% de participação no discurso 

analisado. 

 

Com base nestes dados, visando estabelecer uma oportunidade de melhoria 

e um equilíbrio efetivo entre os três pilares, é importante direcionar ações também 

para o Pilar Social, ainda que presentes na prática, equalizando o Tripé da 

Sustentabilidade. Aqui podemos trazer o ELKINGTON (2012) quando apresenta o 

conceito de contabilidade social, extrapolando as barreiras dos relatórios econômico-

financeiros para desenvolver indicadores possíveis de avaliar o impacto do negócio 

em relação às pessoas internas e externas. Ainda neste contexto, ele elucida que as 

questões que merecem ser frequentemente consideradas são as relações com a 

comunidade, segurança do produto, iniciativas de treinamento e educação, suporte 

financeiro, donativos em forma de dinheiro e tempo e geração de empregos a favor 

daqueles menos favorecidos. Partindo de um conceito como este e embasando a 

análise aqui demonstrada pela menor frequência presente no impacto social, 

podemos constatar que este não apresenta igual relevância com os pilares 

econômico e ambiental.  Sem dúvida, a análise nos demonstra que a 

Sustentabilidade ainda traz a característica de que a atividade econômica deve 

observar o meio ambiente e, muito mais do que apenas ações para o meio ambiente, 

ser sustentável significa trazer um novo olhar para o valor que está sendo dado para 

o lucro, para as pessoas e para o planeta. Nesta mesma linha que a atuação 

socioeconômica passa a ser necessária na pauta empresarial e para complementar 

o conceito acima apresentado ELKINGTON (2012) também apresenta a auditoria 

social desenvolvendo como necessário para a organização avaliar seu desempenho 

no que diz respeito às expectativas e exigências da comunidade e/ou sociedade de 

uma forma geral. 

 

Outra prática importante que surge como viabilizadora para fortalecer a 

atuação da Governança para a Sustentabilidade é a criação de um Comitê de 

Sustentabilidade que observe de forma direcionada o que fazer e onde atuar, agindo 

como um agente assessor para o Conselho de Administração. Em estudo publicado 

pelo IBGC (2016) que analisou o Perfil dos Conselhos de Administração da amostra, 

50,7% das empresas apresentam comitês instalados e, de todos aqueles, apenas 
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11% demonstram a prática do Comitê de Sustentabilidade, como podemos perceber 

no gráfico abaixo. 

 
 
 
GRÁFICO 6: Principais temas dos comitês 

 

 
Fonte: IBGC: Perfil dos Conselhos de Administração, 2016, p. 33. 

 

Neste contexto, a criação de um comitê de sustentabilidade passa a ser uma 

oportunidade de melhoria a ser trabalhada pelos casos analisados na medida que 

este tema passa a atuar como um assessor ao Conselho de Administração na 

condução da tomada de decisão observando o tripé da sustentabilidade. 

Exemplificando, na Companhia de Cimentos Itambé há um comitê de estratégia e no 

Grupo Boticário uma gerência de sustentabilidade. 

 

Assim, é possível determinar também que os casos estudados já apresentam 

um bom avanço em relação às suas estruturas de Governança e de atuação proativa 

para o Desenvolvimento Sustentável, a partir do desenvolvimento de importantes 

ações. Sem dúvida, sempre haverá oportunidades de melhoria, pois o processo pela 

excelência deve ser contínuo. 
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8. CONSIDERAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES FINAIS 
 

As relações entre a Governança e a Sustentabilidade estão amplamente 

demonstradas na pesquisa e foram investigadas e analisadas a partir do problema 

de pesquisa definido. A escolha do objeto investigou respostas às inquietudes do 

pesquisador, bem como procurou estar na vanguarda do debate de temas 

contemporâneos. Muito se fala de Sustentabilidade e pouco se observa de atitudes 

transformadoras. Nos resultados apresentados, em especial, a prática está muito 

presente pela própria característica dos casos e também pelo amadurecimento do 

modelo de Governança, muito embora sempre haja oportunidades de melhoria. 

 

Os dois casos que foram analisados são referências no mercado e não 

necessariamente se a pesquisa fosse aplicada em outros casos as conclusões 

seriam as mesmas, principalmente por saber que a pauta de outras empresas que 

não tem a forte regulação e a preocupação com a imagem, como os dois casos 

analisados, outros resultados podem surgir. Neste caso poder avaliar a Companhia 

de Cimentos Itambé e o Grupo Boticário é um privilégio e mesmo assim 

oportunidades de melhoria são identificadas e presente está a sustentabilidade para 

o viés ambiental. 

 

Diante das análises apresentadas no capítulo anterior, é possível perceber 

que a identidade organizacional está presente dentro das práticas do Conselho de 

Administração e que estas observam o desenvolvimento de ações, em seus 

processos decisórios, levando em consideração os elementos constitutivos da 

Sustentabilidade. Nos casos estudados, estes elementos são observados e, de 

acordo com as estratégias definidas e a natureza da atividade, apresentam suas 

proporções de acordo com cada realidade. Neste contexto, o que foi possível 

constatar é que, na medida em que o sistema de Governança apresenta maturidade 

e se desenvolve de forma presente na organização, este viabiliza a internalização do 

propósito do negócio e sua respectiva identidade organizacional. Um 

aprofundamento mais direcionado em relação à sustentabilidade na identidade 

organizacional é um aspecto que contribuirá para o desenvolvimento do mindset do 

colaborador, por exemplo, que diariamente está desenvolvendo suas atividades em 

prol dos resultados que lhe são propostos. 
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Da mesma forma, na fundamentação teórica, foi demonstrado que vivemos a 

era da complexidade e de uma transformação nos modelos organizacionais, bem 

como da importância de desenvolver os mindsets organizacionais, objetivando um 

olhar diferenciado para o capital, o planeta e as pessoas. Inevitavelmente, há um 

vasto caminho a ser desenvolvido e aprimorado dentro das melhores práticas atuais. 

Embora os casos analisados já apresentem um avanço no estabelecimento das suas 

boas práticas de governança e nas ações sustentáveis, porém não é uma realidade 

da maioria das organizações brasileiras. 

 

Outro aspecto relevante percebido na pesquisa foi a presença do caráter 

regulatório e da imagem institucional presentes nos dois casos, ou seja, há a 

necessidade de desenvolver ações para além do pilar econômico, transversalizando 

também para os pilares ambientais e sociais. Uma oportunidade percebida está na 

forma como nascem as necessidades oriundas destes pilares e, pela concentração 

maior nos pilares econômico e ambiental, permanece o pilar social muito aquém dos 

demais. A contribuição da pesquisa neste aspecto está em subsidiar a importância 

do equilíbrio dos elementos como mecanismos de mudanças transformadoras na 

atitude perante estes pilares. A complexidade do tema pede a quebra de uma 

percepção da Sustentabilidade apenas como cuidado com o meio ambiente. 

Estamos falando de algo muito maior. 

 

Desdobrando um pouco mais, na correlação entre as categorias de análise e 

as questões centrais da pesquisa, foi possível estabelecer o entendimento acerca de 

decisões decorrentes do pilar econômico, respeitados o ambiental e o social, ou seja, 

na figura abaixo ilustra-se que, ainda que observados estes pilares ambiental e 

social, os dois estão alicerçados pelo econômico. Este é um aspecto importante a 

ser levado em consideração, pois a própria razão de existir de uma organização é a 

finalidade lucrativa e os modelos de Governança buscam a maximização do retorno 

ao investimento e todas as variáveis envolvidas. O grande desafio diante deste fator 

é estabelecer o olhar para os elementos constitutivos da Sustentabilidade, 

considerando esta premissa maior e estabelecer práticas e tomar decisões que 

respeitem estes aspectos, não permitindo o lucro pelo lucro, mas sim a qualificação 
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do processo decisório e, por sua vez, o investimento recebendo um novo olhar mais 

universalizado. Isto necessariamente parte por uma mudança do modelo mental.   
 
FIGURA 4: Elementos constitutivos da Sustentabilidade 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os estudos indicam que a preponderância do discurso em relação aos pilares 

econômico e ambiental também contribui para promover uma reflexão acerca do pilar 

social e no olhar para a Governança este direcionamento deve partir das diretrizes 

definidas pelo Conselho de Administração em plena sintonia com a alta gestão dos 

negócios. Sabe-se que o Conselho está distante do dia a dia da realidade das 

organizações e este fato pode ser um dificultador na definição de ações estruturadas 

para cada um dos pilares. Assim, observando o entendimento de Hilb (2012), é 

importante permitir que o Executivo Principal tenha liberdade para definir e propor 

com a sua equipe qual a direção estratégica para a sustentabilidade e trazer esta 

para aprovação do Conselho. Um olhar para as pessoas a partir do valor delas no 

entorno das ações das organizações. Isto significa trazer para um processo de 

aprendizagem e desenvolvimento. 

 

Complementando, como também já trabalhado na pesquisa, dada a natureza 

das atividades e desta relação mencionada, o pilar econômico está bem direcionado 

ao conceito trabalhado, que é a mentalidade enxuta, ou seja, a busca pela eficiência 

e efetividade. De tal sorte, estas ações são de relevância, porém não é possível 

perceber que os pilares social e ambiental possam existir sem a presença do 

Ambiental Social 

Econômico 



 85 

econômico. Também seria uma irracionalidade pensar assim, pois até instituições 

sem fins lucrativos dependem do pilar econômico para sobreviver. Outro aspecto 

positivo que podemos perceber é o amplo olhar para as pessoas com ações 

direcionadas para os colaboradores, fornecedores e clientes estando este aspecto 

presentes na Companhia de Cimentos Itambé e no Grupo Boticário e sendo 

percebidos durante as entrevistas com os conselheiros do Companhia Itambé ao 

relatar que a identidade organizacional SER Itambé nasce a partir de uma ampla 

pesquisa com o colaboradores e que as pessoas representam o principal capital da 

organização e no Grupo Boticário é possível avaliar as práticas a partir do relato 

apresentado no relatório de sustentabilidade que explica sobre os programas 

desenvolvidos com a cadeia de fornecedores, bem como sobre a pesquisa aplicada 

sendo consideradas as opiniões dos colaboradores. Ainda sobre o Boticário, como 

também relatado o mesmo tem uma Vice-Presidência de Recursos Humanos que 

traz um olhar estratégico para a gestão de pessoas do grupo. 

 

Objetivamente, foi possível perceber que decisões remetidas ao conselho 

para observação dos elementos foram relatadas e estão presentes no processo 

decisório, ainda que o investimento seja alto, como foi possível conhecer. O exemplo 

do coprocessamento de um dos casos analisados é feito com tecnologia 

internacional e atua diretamente na diminuição do consumo de combustível fóssil e 

na reutilização de resíduos industriais que merecem uma destinação final em prol de 

uma sociedade menos impactada. 

 

Assim, para os casos analisados, foi possível identificar a existência de nexo 

de causalidade entre o discurso e a prática, sendo percebida a presença dos 

elementos constitutivos da sustentabilidade no processo decisório, bem como na 

internalização da identidade organizacional na atitude corporativa. 

 

Outro aspecto a ser considerado no fechamento desta pesquisa é a 

preocupação em não estabelecer críticas em relação aos casos analisados e sim 

identificar oportunidades de melhoria e conclusões a partir da aplicação da 

metodologia de pesquisa na geração dos resultados finais. Cabe registrar a 

cordialidade e gentileza das empresas analisadas pois, em sendo de capital fechado, 

não há nenhuma obrigatoriedade em contribuir com a pesquisa. Entender que uma 
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organização de capital fechado já demonstra suas práticas de Governança é 

relevante pois seu posicionamento é mais robusto e merece o cuidado nesta 

pesquisa de afastar uma exposição negativa e sim apresentar uma exposição 

contributiva. 

 

A grande mensagem que a pesquisa pode trazer a partir da aplicação da 

metodologia e também de todo o embasamento teórico que subsidia as análises e 

conclusões é que o caminho não é fácil e tende a promover uma atitude 

transformadora. Olhar a Sustentabilidade mediante a execução de simples ações 

para os pilares econômico, ambiental e social não será a grande resposta para o 

Desenvolvimento Sustentável. A grande resposta será a mudança do modelo mental 

da humanidade em prol de uma transformação e da identificação do real propósito 

da Sustentabilidade. Sem dúvida, os casos analisados já apresentam avanço em 

relação a presença dos elementos constitutivos da sustentabilidade em seus 

processos decisórios, mas ainda há que se enfrentar uma transformação de modelo 

mental, ou seja, é necessário olhar para os mapas mentais das organizações e 

melhorar a forma como nos relacionamos com o planeta, com o capital e com as 

pessoas. O primeiro passo começa pela mudança da nossa atitude. 
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