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RESUMO 

Temas relacionados à governança e sustentabilidade tem apresentado crescente 
interesse entre pesquisadores acadêmicos, sendo que sua importância se deve 
principalmente à atenção despertada em relação aos problemas ocasionados 
pelas ações antrópicas no meio ambiente, gerando uma emergência planetária. 
Este estudo teve início através de um levantamento histórico do termo governança 
e sustentabilidade, desde sua origem, até o seu estágio atual, sendo que foram 
observadas diversas definições, enfoques e visões às temáticas, nas quais 
apresentam contradições e ambiguidades, às vezes, irreconciliáveis, 
principalmente no que faz referência na questão do desenvolvimento sustentável. 
Atualmente, vivemos um período de expansão do Ensino Superior, tanto em um 
contexto nacional, como em nível global e a partir deste cenário a Educação 
Superior à Distância (EaD) vêm ascendendo e tornou-se uma realidade. A partir 
deste cenário de crescimento, procurou-se avaliar o grau de percepção de alunos 
de um curso de gestão ambiental na Modalidade à Distância (EaD) em temáticas 
relacionadas à governança e sustentabilidade, além de fenômenos motivadores 
que tem levado os alunos a buscarem um curso da área ambiental. 

 

Palavras-chave: governança, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, 
mensuração de sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

Issues related to governance and sustainability have increasing interest among 
academic researchers, mainly because the emergent attention in the 
environmental problems caused by anthropogenic activities. This study was started 
with a review of the “governance” and “sustainability” conceptions, because there 
were observed diverse definitions, focus and visions exhibiting frequently 
irreconcilable contradictions and ambiguities, especially those concerning the 
sustainable development. At present, we experience an expanding period of Higher 
Education at national as well as global level. From this scenario, the Distance 
Higher Education (DHE) is increasing its relevance and it is now a real option. It 
was intended to analyze the perception degree of students from a course of 
Environmental Management in DHE, in themes related to governance and 
sustainability. In addition, it was studied the phenomena that motivate the students 
to search a course in the environment area. 

 

Key-words: governance, sustainability, sustainable development, 
measurement of sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

O avanço da degradação do meio ambiente, evidenciado pelas alterações 

climáticas e pelas constantes perdas na biodiversidade global, vem impondo às 

empresas, pressões para que elas adotem, cada vez mais, práticas de Gestão 

Ambiental (BOIRAL, 2006). A Gestão Ambiental faz referência à incorporação de 

objetivos e estratégias ambientais aos objetivos e estratégias mais amplos 

existentes em uma organização (HADEN et al. 2009).  

Os últimos séculos ficaram marcados por evoluções em diversos aspectos, 

como as revoluções industriais e tecnológicas que acabaram possibilitando o 

surgimento de novas técnicas produtivas. Toda essa mudança fez a capacidade de 

produção aumentar de forma acelerada, sendo que acabaram ocasionando uma 

intensa exploração ambiental, devido à necessidade de obtenção de recursos 

naturais, visando a manutenção da cadeia produtiva e satisfação das necessidades 

das populações humanas. Segundo Carson (1962), desde então, essa sociedade 

passou a enfrentar o agravamento de problemas como concentração de riquezas, 

desigualdade social, desemprego e prejuízos ambientais. 

A partir do momento em que o ser humano começou a se dedicar em 

atividades agrícolas para a produção de alimentos, iniciou-se o processo de 

alteração de áreas naturais, que foram tomando proporções cada vez maiores. Os 

prejuízos ambientais decorrentes de ações antrópicas vêm ocorrendo ao longo dos 

últimos séculos, porém, somente a partir do século XX, houve uma preocupação 

por parte da sociedade de forma mais efetiva em relação às consequências destas 

ações.  

De acordo com Galdino (2015) observa-se que a influência do ser humano 

sobre o meio ambiente passou a atingir níveis mais alarmantes a partir da 

Revolução Industrial (meados do século XVIII, na Inglaterra). A utilização cada vez 

mais elevada de matérias primas com a finalidade de suprir as demandas do 

mercado consumidor resultou em uma exploração preocupante dos recursos 

naturais. Desta forma, é possível visualizar duas características do progresso 
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tecnológico, de um lado, encontra-se o surgimento de indústrias e cidades, e de 

outro, observa-se uma utilização indiscriminada de recursos naturais. 

Segundo Leff (2008), quatro décadas após o lançamento da obra “Primavera 

Silenciosa” de autoria da bióloga marinha Rachel Carson, que expôs a 

problemática ambiental originada pela intensa utilização de agrotóxicos na 

agricultura na década de 1960, a destruição de bosques, degradação ecológica e 

contaminação da natureza tem aumentado de forma vertiginosa, gerando o 

aquecimento do planeta terra por conta das emissões de Gases do Efeito Estufa 

(GEEs). 

Segundo Andreoli (2002) até a década de 1960 a discussão sobre os 

problemas ambientais eram um tema restrito a um pequeno grupo de ecologistas, 

pois eram consideradas preocupações de visionários e idealistas que não faziam 

parte dos problemas reais da sociedade. Para Mikhailova (2004) há trinta anos os 

economistas estavam pouco preocupados com o meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável, pois, esperava-se que a humanidade fosse (ia) entrar 

no século dourado através do progresso tecnológico. Posteriormente verificou-se 

que a problemática ambiental chegou a um nível, no qual, se não fossem tomadas 

atitudes imediatas, o futuro da humanidade seria colocado em risco, sendo que 

este fator contribuiu para que houvesse uma maior atenção por parte do governo e 

sociedade como um todo para estudos voltados ao desenvolvimento sustentável. 

A definição de sustentabilidade conforme a da Comissão Brundtland 

(WCED, 1987), considera que o desenvolvimento sustentável deve satisfazer às 

necessidades da geração presente sem comprometer as necessidades das 

gerações futuras. Na década de 1980, o economista polonês Ignacy Sachs realizou 

uma adaptação do termo desenvolvimento sustentável, no qual chamou de tripé do 

desenvolvimento, pois deve ser includente, do ponto de vista social; sustentável, do 

ponto de vista ecológico e sustentado (economicamente viável), do ponto de vista 

econômico. 

Uma sociedade sustentável pode ser definida como aquela que não coloca 

em risco os recursos naturais dos quais depende para a manutenção de suas 
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necessidades, sendo que o desenvolvimento, considerado de forma sustentável, é 

aquele que visa a busca da qualidade de vida das populações humanas, ao mesmo 

tempo em que respeita a capacidade de produção dos ecossistemas dos quais 

depende. Para Sachs (2002), o meio ambiente, a sustentabilidade, a ciência, o 

comportamento e a educação são temas auto relacionados por influenciarem na 

vida das pessoas e no seu futuro. 

O movimento pelo desenvolvimento sustentável parece ser um dos 

movimentos sociais mais importantes deste início de século e milênio. São 

incontáveis as iniciativas voluntárias, relacionadas com o desenvolvimento 

sustentável, subscritas por empresas de setores específicos como bancos, 

seguradoras, hotéis, indústrias químicas, das quais participam os grupos 

empresariais mais importantes desses setores (Barbieri et al., 2010, p. 

147). 

Para Daly (2004), existem algumas diretrizes adicionais de políticas para o 

desenvolvimento sustentável, como a exploração dos recursos renováveis de 

maneira tal que as taxas de colheita não excedam as taxas de regeneração e as 

emissões de resíduos não excedam a capacidade assimilativa renovável do meio 

ambiente local. Em relação aos recursos não-renováveis, estes deveriam ser 

esgotados a uma taxa igual à taxa de criação de substitutos renováveis.  

Entre os instrumentos que promovem a sustentabilidade, encontra-se a 

Produção mais Limpa, ou PL+, como também é chamada, sendo uma estratégia de 

gestão que apresenta o foco na eficiência em relação à utilização de matérias-

primas, energia, água e também insumos, como forma de diminuir os impactos 

ambientais em processos, serviços e produtos finais. 

Entre os objetivos da Produção Mais Limpa, encontra-se a promoção do 

desenvolvimento sustentável em organizações, onde se procura difundir o conceito 

de Ecoeficiência como um instrumento que tende a aumentar competitividade, além 

da inovação e também a responsabilidade ambiental dentro do setor produtivo. O 

conceito de Ecoeficiência, segundo a definição do World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD), está relacionado ao fornecimento de bens ou 

serviços que satisfazem às necessidades humanas, trazendo melhor qualidade de 

vida, reduzindo os impactos ambientais e o uso de recursos naturais, considerando 
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o ciclo de vida dos produtos, sua produção e a capacidade do planeta de suportar 

tal demanda (WBCSD, 2000). De acordo com Sisinno e Barros (2004) empresas 

ecoeficientes tendem a obter benefícios econômicos, como a rapidez em seus 

processos e qualidade de seus produtos, com redução nos custos associados aos 

desperdícios de água, energia e materiais, ao mesmo tempo em que alcançam 

benefícios ambientais através da redução progressiva da geração de resíduos 

sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas, inserindo em seu processo 

gerencial o conceito de prevenção da poluição e de riscos ocupacionais. 

As certificações e rotulagens ambientais não são obrigatórias nas 

organizações e função de que não existem determinações legais que obriguem as 

empresas a incorporarem a certificações. Segundo Berte (2012) as certificações 

ambientais vêm sendo construídas de forma transparente e participativa, contudo, 

nenhuma organização realiza a certificação de apenas um tipo de qualidade, por 

exemplo, a série ISO 9000, a qual normatiza itens como materiais, processos, 

produtos e serviços, entre outros. Por sua vez, a série ISO 14000 refere-se ao 

gerenciamento ambiental. 

A International Organization for Standardization (ISO) é um órgão que 

apresenta o objetivo de elaborar e aprovar normas técnicas internacionais, sendo 

que a ISO foi criada no ano 1947 e possui sede em Genebra, na Suíça, além de 

congregar mais de 150 países-membros. 

De acordo com Berte (2012), dentro da série ISO 14000, somente as 

normas ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental - especificações e diretrizes para 

uso) e ISO 14040 (Análise do ciclo de vida - princípios gerais) são passíveis de 

certificação. As demais normas auxiliares são: 

ISO 14004 - Sistemas de Gestão Ambiental - diretrizes gerais; 

ISO 14010 - Guias para auditoria ambiental - diretrizes gerais; 

ISO 14011 - Diretrizes para auditoria ambiental e procedimentos para 

auditorias; 

ISO 14012 - Diretrizes para auditoria ambiental - critérios de qualificação de 

auditores; 

ISO 14020 - Rotulagem ambiental; 
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ISO 14021 - Rotulagem ambiental - termos e definições; 

ISO 14023 - Rotulagem ambiental - testes e metodologias de verificação; 

ISO 14031 - Avaliação da performance ambiental; 

ISO 14032 - Avaliação da performance ambiental dos sistemas de 

operadores; 

ISO 14041 - Análise do ciclo de vida - inventário; 

ISO 14042 - Análise do ciclo de vida - análise dos impactos; 

ISO 14043 - Análise do ciclo de vida - migração dos impactos. 

ISO 26000/2010 - é o resultado do trabalho de cinco anos da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do Instituto Sueco de Normalização 

(Swedish Standards Institute - SIS), sendo que seus temas centrais são: 

governança organizacional, direitos humanos, práticas trabalhista, meio ambiente, 

práticas operacionais justas, questões dos consumidores, envolvimento com a 

comunidade e seu desenvolvimento. 

Para Deus, Seles e Vieira (2014) a norma salienta que a governança 

organizacional é a chave para que a organização se responsabilize pelas 

consequências de suas decisões e pelos impactos de suas atividades. De acordo 

com Berte (2012), ao abordar a responsabilidade social das organizações, a ISO 

26000 estabelece entre seus eixos a “questão ambiental” e também o 

“envolvimento da organização com a comunidade e seu desenvolvimento”, sendo 

que apenas a inclusão desses dois temas de responsabilidade no âmbito 

organizacional já estabelece um paradigma claro em relação à importância da 

gestão socioambiental. Trevisan et al. (2008, p. 2), a “[...] responsabilidade 

socioambiental deixou de ser uma opção para as organizações, ela é uma questão 

de visão, estratégia e, muitas vezes, de sobrevivência”. 

Entre os aliados fundamentais para a promoção do desenvolvimento 

sustentável na sociedade, encontram-se as micro e pequenas empresas. Uma 

microempresa é considerada uma empresa de pequenas dimensões com um 

número reduzido de empregados. Segundo Vieira (2007), as micro e pequenas 

empresas têm contribuído de forma significativa para a redução da pobreza no 

Brasil, sendo que existe uma relação significativa entre o crescimento das micro e 

pequenas empresas e a redução das medidas de pobreza no país. 
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O descarte inadequado de embalagens e outros produtos que podem ser 

reaproveitados se constituem como um grande problema a ser enfrentado 

atualmente. Neste sentido, a logística reversa surge como uma alternativa que 

possibilita o retorno de produtos após a sua utilização. Segundo Daher, Silva e 

Fonseca (2006) a logística tradicional trata do fluxo de saída dos produtos, 

enquanto a Logística Reversa se preocupa com o retorno de produtos, materiais e 

peças ao processo de produção da empresa, sendo que devido a legislações 

ambientais cada vez mais severas e maior consciência por parte dos 

consumidores, as empresas estão passando não só se preocupar com uma 

utilização maior de materiais reciclados, mas também tendo a necessidade de se 

preocupar com o descarte ecologicamente correto de seus produtos ao final de seu 

ciclo de vida, pois muitas organizações têm utilizado a Logística Reversa como 

uma arma estratégica em seu planejamento de negócios. 

A geração de resíduos sólidos, decorrente de diversos fatores, como a 

expansão das cidades e sua consequente urbanização tende a ocasionar 

problemas ambientais caso não sejam geridos adequadamente, sendo que a 

geração de resíduos sólidos urbanos tende a ser proporcional ao consumo por 

parte das populações humanas. Para Marques (2005), o consumo excessivo por 

parte das pessoas tem a necessidade de ser considerado um dos grandes 

causadores da degradação ambiental, ou seja, quando é realizado além dos limites 

das suas próprias necessidades. 

Durante a década de 1970, momento no qual emergiu a crise do petróleo, 

diversos países passaram a procurar alternativas e também segurança com 

relação ao fornecimento de energia, com a finalidade de reduzir a dependência da 

importação de combustíveis. Recentemente, devido à preocupação ambiental, 

existe incentivo para que os países busquem por alternativas limpas de produção 

de energia. Uma das grandes motivações observadas atualmente no discurso em 

apoio às energias limpas em nível global é a busca pelo desenvolvimento 

sustentável. Para Simas e Pacca (2013) nas as últimas décadas, diversos estudos 

foram realizados com a finalidade de se avaliar os efeitos econômicos e ambientais 

da utilização das energias renováveis, principalmente em relação à mitigação das 

emissões de GEE (Gases do Efeito Estufa) dos sistemas energéticos e os efeitos 
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das políticas climáticas na economia. Segundo Martins, Pereira e Echer (2004) a 

energia hidráulica é a principal fonte de energia para geração de eletricidade na 

matriz energética brasileira, pois apesar de não contribuir com emissão de 

poluentes para a atmosfera terrestre, as usinas hidroelétricas tendem a gerar 

diversos impactos ambientais ainda não adequadamente avaliados, devido ao 

alagamento de grandes áreas naturais e cultiváveis e, além disso, as reservas 

brasileiras para geração hidroelétrica tendem a se esgotar nas próximas décadas. 

Um produto sustentável apresenta a característica de trazer algum benefício 

para o meio ambiente, como a redução de utilização de matérias-primas nos 

processos de fabricação e que utiliza uma tecnologia de economia de energia 

citando como exemplo. Segundo Jabbour e Santos (2007) o desenvolvimento de 

produtos ambientalmente sustentáveis apresenta a característica de ser uma das 

principais atividades das empresas comprometidas com a Gestão Ambiental 

efetiva. 

Uma das medidas que visam o desenvolvimento sustentável é o 

licenciamento ambiental, sendo uma obrigação legal prévia à instalação de 

empreendimentos e/ou atividades poluidoras ou degradadoras do meio ambiente, 

sendo que uma de suas características é a participação da população local na 

tomada de decisões, como a necessidade de realização de Audiências Públicas 

como parte do processo. Segundo Montaño e Souza (2008, p. 437) “a 

funcionalidade do licenciamento ambiental como instrumento de gestão está 

vinculada à existência de instrumentos que atuem de modo complementar durante 

o processo de tomada de decisão”. De acordo com Sachs (2007), as estratégias de 

crescimento econômico devem ser reformuladas em torno de novos alicerces que 

não os da externalização dos custos sociais e ambientais e da ampliação da 

desigualdade social e econômica. 

Os termos sustentabilidade e governança estão cada vez mais presentes 

nas organizações, sociedade, universidades. De acordo com Diniz (1995) a 

expressão “governance” surge a partir de reflexões conduzidas principalmente pelo 

Banco Mundial, que visa aprofundar o conhecimento das condições que garantem 

um Estado eficiente. 
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A governança corporativa se caracteriza por uma área de estudo com 

diversas abordagens. De acordo com Silva (2012), existem inúmeras definições de 

governança corporativa, mas todas apresentam coesão em seus conceitos, 

princípios, finalidades, modelos e práticas. 

São apresentadas a seguir algumas dessas diversas conceituações: 

SISTEMA DE RELAÇÕES – IBGC: A governança corporativa é o sistema no 

qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, sendo que envolve 

os relacionamentos entre proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e 

órgãos de controle. As boas práticas de governança corporativa tendem a 

converter princípios em recomendações objetivas, desta forma, alinhando 

interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, 

facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua longevidade (IBGC, 

2004). 

GUARDIÃ DE DIREITOS – Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE): A governança corporativa é o sistema 

segundo o qual as corporações são dirigidas e controladas, sendo que a estrutura 

da governança corporativa especifica a distribuição dos direitos e responsabilidade 

entre os diferentes integrantes da corporação, dentre eles, o conselho de 

administração, diretores executivos, os acionistas e outros interessados, além de 

definir as regras e procedimentos para a tomada de decisão em relação às 

questões corporativas. A governança corporativa possibilita também, bases através 

das quais os objetivos da empresa são estabelecidos, definindo os meios para se 

alcançarem tais objetivos e os instrumentos para se acompanhar o desempenho 

(OCDE, 1999). 

ESTRUTURA DE PODER – CADBURY: A governança corporativa é o 

sistema e a estrutura de poder que regem os mecanismos através dos quais as 

companhias são dirigidas e controladas (CADBURY COMMITTEE, 1992). 

Um sistema de governança é considerado eficiente quando existe uma 

combinação de diferentes mecanismos internos e externos com objetivo de 
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assegurar a tomada de decisões no melhor interesse e com uma visão de longo 

prazo dos acionistas (SILVA, 2012). 

De acordo com Buss (2012) é importante que se problematize a forma como 

se estrutura e opera a governança do desenvolvimento sustentável global e 

nacional, assim como as governanças internas e específicas dos setores da saúde 

e do ambiente. Segundo Rossetti e Andrade (2012), a governança corporativa é 

cercada por um conjunto de diversidades, como: dimensões das empresas; 

estruturas de propriedade; fontes de financiamento predominantes - internas ou 

externas; tipologia dos conflitos de agência  e harmonização dos interesses em 

jogo; tipologia das empresas quanto ao regime legal; tipologia das empresas 

quanto à origem dos grupos controladores; ascendência das empresas, que se 

modifica por fusões e aquisições; abrangência geográfica de atuação das 

empresas; traços culturais das nações em que as empresas operam e instituições 

legais e marcos regulatórios estabelecidos nas diferentes partes do mundo.  

Atualmente, é possível considerar as seguintes modalidades de educação 

no Brasil: A Educação na Modalidade Presencial e a Educação na Modalidade à 

Distância (EaD). A Educação na Modalidade Presencial apresenta a característica 

do contato direto entre os docentes e discentes em um mesmo ambiente físico, 

como uma sala de aula, sendo que esta modalidade é largamente a mais comum 

no país. Já a Educação na Modalidade à Distância (EaD) apresenta uma 

característica de que docentes e discentes não apresentam um contato físico, 

sendo que esta modalidade de educação vem sendo cada vez mais utilizada no 

Ensino Superior, através do intenso uso de tecnologias de informação e 

comunicação, podendo ou não apresentar momentos presenciais (MORAN, 2009). 

A Educação à Distância se apresenta como um recurso de incalculável 

importância que possibilita atender grandes contingentes de alunos, de forma mais 

efetiva que outras modalidades e sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços 

oferecidos em decorrência da ampliação da clientela atendida (NUNES, 1994). A 

partir deste cenário, a Educação na Modalidade à Distância vem possibilitando a 

promoção de oportunidades, visto que muitos indivíduos, apropriando-se deste tipo 
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de ensino podem concluir um curso superior de qualidade e abraçar novas 

oportunidades profissionais.  

Em função de mecanismos de acompanhamento da qualidade em cursos 

superiores, tanto Tecnológicos quanto Bacharelados, implantados no país com o 

Exame Nacional de Cursos – ENC – entre os anos de 1996 e 2003, e o Sistema 

Nacional de Avaliação Superior – SINAES, criado pela Lei nº 10.861, de 14 de abril 

de 2004, exigiu-se uma definição mais precisa acerca dos Cursos Superiores em 

Tecnologia, sendo que o Ministério da Educação publicou no ano de 2006, o 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores em Tecnologia (MEC, 2006) que foi 

reeditado no ano de 2010 e definiu treze eixos tecnológicos, sendo que o Curso 

Superior em Tecnologia em Gestão Ambiental foi inserido no Eixo Tecnológico 

“Ambiente e Saúde”. O Tecnólogo em Gestão Ambiental, segundo o Catálogo, é 

um profissional que: 

[...] planeja, gerencia e executa as atividades de diagnóstico, 

avaliação de impacto, proposição de medidas mitigadoras – 

corretivas e preventivas -, recuperação de áreas degradadas, 

acompanhamento e monitoramento da qualidade ambiental. 

Regulação do uso, controle, proteção e conservação do meio 

ambiente, avaliação da conformidade legal, análise de impacto 

ambiental, elaboração de laudos e pareceres são algumas das 

atribuições deste profissional, podendo elaborar e implantar ainda 

políticas e programas de educação ambiental, contribuindo assim 

para a melhoria da qualidade de vida e a preservação da natureza 

(MEC, 2010, p.12). 

De acordo com Schenkel (2012) os cursos de Tecnologia em Gestão 

Ambiental acabam por seguir um foco, ou seja, voltar seu olhar para uma das 

subáreas da Gestão Ambiental de acordo com o contexto no qual se encontram 

inseridos, sendo que existem cursos voltados às tecnologias aplicadas à Gestão 

Ambiental de indústrias, do campo, do espaço urbano, dentre outros. Esta 

característica pode ser observada por meio de um comparativo entre matrizes 

curriculares em vigência nas instituições que oferecem o curso, sendo que todos 
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são denominados indistintamente, de Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão 

Ambiental. 

Pressupõe-se, por meio desse trabalho que a avaliação da percepção em 

relação à governança e a sustentabilidade por parte de alunos de um Curso 

Superior Tecnológico em Gestão Ambiental na Modalidade à Distância (EaD) 

determine uma contribuição com o desenvolvimento educacional sustentável.   

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

O estudo da percepção sobre a governança e a sustentabilidade é de 

grande importância, pois por meio dele se torna possível conhecer os grupos 

envolvidos, o que facilita a identificação de fragilidades e possíveis tomadas de 

atitudes.  De acordo com Rodrigues et al. (2012), as discussões mundiais sobre o 

meio ambiente foram precursoras da inserção das questões ambientais nas 

políticas públicas no Brasil. Segundo Oliveira e Corona (2008) a relação do homem 

com o seu ambiente natural é uma preocupação pertinente ao quadro ambiental 

atual, entretanto, existem interesses e também conceitos distintos para o 

estabelecimento de parâmetros mediadores de tais relações. 

Através de estudos relacionados à percepção ambiental, se torna possível 

identificar as formas precisas em que o programa deverá trabalhar conjuntamente 

as dificuldades ou dúvidas, que os alunos possam a ter no momento em que foram 

apresentadas as questões ambientais. A percepção sobre a sustentabilidade pode 

ser importante para medir a relação dos alunos com o meio ambiente, podendo 

também revestir-se de um caráter avaliativo ao ser aplicada. 

Segundo Maglio (2000) a Gestão Ambiental na esfera governamental é 

tradicionalmente associada à implementação da política ambiental pelos governos. 

Diante deste cenário, o problema de pesquisa que emerge é: como avaliar a 

percepção de alunos de um curso de Gestão Ambiental na Modalidade à Distância 

(EaD) em relação a governança e a sustentabilidade? 
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1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Objetivo Geral:  

Investigar a percepção de alunos de um curso de Gestão Ambiental em 

temáticas relacionadas à Governança e Sustentabilidade. 

Objetivos Específicos: 

- Identificar e avaliar a existência do tema governança e sustentabilidade no 

curso de Gestão Ambiental pesquisado; 

- Verificar o perfil dos alunos matriculados em um Curso Superior 

Tecnológico em Gestão Ambiental na Modalidade à Distância (EaD). 

 - Verificar os fatores motivacionais que levam os alunos a se matricularem 

em um curso de Gestão Ambiental; 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

A realização do presente estudo se deve à seguinte razão: O Curso de 

Gestão Ambiental pesquisado possui pouco mais de dois anos de existência, 

portanto, em processo de construção de uma identidade. Para Schenkel (2012) 

Cursos de Gestão Ambiental constituem uma novidade para as instituições que o 

oferecem e requerem um novo olhar sobre o currículo e o conhecimento acadêmico.  

Pesquisas de percepção ambiental para o planejamento ambiental tiveram 

sua importância ressaltada pela UNESCO no ano de 1973, sendo que foi 

enfatizado na pesquisa, as dificuldades encontradas para a proteção de ambientes 

naturais frente às diferenças nas percepções dos valores e da importância dos 

mesmos entre indivíduos de distintas culturas, ou de grupos sócio-econômicos que 

desempenham funções diferenciadas, no plano social, nesses ambientes 

(MERIGUETI, 2004). 

De acordo com Marczwski (2006), um trabalho de pesquisa em percepção 

ambiental, aplicado ao corpo discente, possui a capacidade de instrumentalizar 

pedagogicamente a instituição de ensino, de tal forma, que possibilite oferecer 
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instrumentos para uma ação direcionada ao corpo docente, que por sua vez, pode 

ser organizar e estruturar com maior objetividade o conhecimento e suas práticas. 

Desta forma, as ações sobre o saber e o agir ambiental dos alunos se dará com 

uma maior eficiência, já que as lacunas de informação e inadequações atitudinais 

são detectadas, possibilitando condições concretas para reflexão e discussão 

acerca da temática ambiental. 

Segundo Marczwski (2006) existe uma estreita relação entre a educação 

ambiental e a percepção ambiental, pois um programa de educação ambiental 

somente apresentará eficiência se contar com a plena aderência dos atores 

envolvidos, o que poderá ser conseguido se uma pesquisa anterior em relação à 

percepção ambiental tiver a capacidade de identificar as reais necessidades, 

expectativas, e as relações que as pessoas estabelecem com o meio ambiente. 

Assim como a avaliação da percepção ambiental apresenta importância antes da 

aplicação de programas de educação ambiental, também é importante que a 

percepção ambiental seja avaliada em cursos com objetivos voltados à 

sustentabilidade, pois desta forma, se avalia sua real eficiência. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Para abordar o tema apresentado nesse trabalho foi estruturado, conforme 

apresentado abaixo. 

O Capítulo 1 aborda de maneira geral o tema selecionado para o estudo, 

apresentando o problema, os objetivos geral e específicos, a justificativa teórica e 

prática e a estrutura da dissertação. 

O Capítulo 2 trata do quadro teórico de referência que fundamenta toda a 

pesquisa. Iniciando-se com o histórico e as bases conceituais da sustentabilidade. 

Em seguida é abordado o papel das instituições de ensino superior (IES) e sua 

contribuição com o desenvolvimento sustentável para a sociedade.  

O Capítulo 3 descreve a metodologia abordada neste trabalho, em que são 

apresentadas as perguntas de pesquisa, o delineamento do estudo, a coleta, 

sistematização e análise dos dados. 
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No Capítulo 4 é feita toda apresentação e análise dos resultados desse 

estudo. Os resultados obtidos com a aplicação do questionário de pesquisa são 

expostos e analisados, conforme propostos em cada um dos objetivos específicos. 

O Capítulo 5 conclui o estudo com as considerações finais obtidas no 

desenvolvimento da pesquisa. 
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

Como contribuição para a compreensão deste estudo, buscou-se por meio 

do referencial teórico abordar os principais aspectos do tema e tópicos 

fundamentais para o desenvolvimento do presente trabalho. Essa seção inicia-se 

com uma abordagem sobre os encontros mundiais sobre o meio ambiente e 

posteriormente trata-se da sustentabilidade nas Instituições de Ensino Superior 

(IES), e por fim, da avaliação da percepção sobre a governança e a 

sustentabilidade por meio de instrumentos e indicadores, bem como das 

ferramentas adotadas para realização desta pesquisa. 

 

2.1. ENCONTROS MUNDIAIS SOBRE O MEIO AMBIENTE 

No ano de 1962 foi lançada a obra “Primavera Silenciosa” de autoria da 

bióloga marinha Rachel Carson, na qual expôs a problemática oriunda da intensa 

utilização de pesticidas na agricultura, entre eles, o DDT (sigla de 

diclorodifeniltricloroetano) no qual vinha ocasionando diversos danos ambientais, 

entre eles, a mortalidade de diversas espécies ocorrentes em ambiente naturais, 

como as aves. O título faz referência à uma primavera sem o canto de aves, 

portanto, silenciosa, sendo que a obra tornou-se um clássico do movimento de 

defesa do meio ambiente, influenciando várias gerações. 

De acordo como Oliveira et al. (2012) esses fatores fizeram surgir diversas 

correntes de pensamentos, estudos e pesquisas, com o objetivo de gerar um 

modelo que permita aliar estas formas de desenvolvimento com a melhora da 

interação humana com o meio ambiente e com outros seres humanos. Segundo 

Rattner (1999) um dos resultados mais perceptíveis das conferências 

internacionais na ultima década, foi a incorporação da sustentabilidade nos debates 

sobre desenvolvimento. 

De acordo como com Oliveira et al. (2010) todo esse fervor fez com que, em 

1968, fosse criado o Clube de Roma, uma organização formada por intelectuais e 

estudiosos, cujo principal objetivo era discutir assuntos relacionados à política, 

economia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O Clube de Roma 
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passou a ser conhecido com a publicação do relatório “Limites do Crescimento” no 

ano de 1972, elaborado por uma equipe contratada e que foi chefiada por Dana 

Meadows, sendo que o relatório apresentou as consequências do rápido 

crescimento populacional humano, além, da limitação de recursos naturais.   

Entre as primeiras discussões que surgiram à respeito do modelo 

economicista que predominou grande parte do século XX, no qual visava o lucro 

em detrimento ao meio ambiente, que era considerado uma fonte inesgotável de 

recursos, encontra-se a Conferência de Estocolmo, idealizada pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) no ano de 1972 na cidade de Estocolmo, capital da 

Suécia. A conferência de Estocolmo apresentou uma grande importância, ainda 

que houve uma resistência de países em desenvolvimento, que visavam 

principalmente o desenvolvimento por meio da industrialização, pela primeira vez, o 

mundo se voltou para determinadas questões, como a grande crescimento 

populacional humano, poluição atmosférica e finitude de recursos naturais. 

Segundo Melo et al. (2012) os países em desenvolvimento não aceitaram a 

estagnação econômica requerida pelos limites do crescimento e passaram a 

receber investimentos por meio da instalação de indústrias, que criaram passivos 

ambientais em seus territórios. A principal crítica ao trabalho foi feita por Solow 

(1974), sendo que do seu ponto de vista era injusto impedir o desenvolvimento de 

países subdesenvolvidos devido a problemas que não haviam sido criados por 

eles. 

Desde a Conferência de Estocolmo em 1972, por exemplo, os países pobres 

defendiam suas necessidades de desenvolvimento e de superação da crise social 

como uma demanda mais relevante que a preservação ambiental, enquanto os 

países ricos priorizavam a manutenção de seus níveis de crescimento econômico e 

padrões de consumo (LIMA, 2003). 

            De acordo com Sequinel (2002) a Conferência levou à criação do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e à maior 

compreensão da urgência de se adotar um novo posicionamento diante das 

questões ambientais. Segundo Mikhailova (2004) a Conferência de Estocolmo foi o 

primeiro grande passo global no âmbito do desenvolvimento sustentável.  
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Segundo Sequinel (2002) no ano de 1982, uma avaliação dos dez anos pós-

Estocolmo aconteceu sob a supervisão do PNUMA, em Nairóbi, emergindo daí o 

clamor para a formação de uma Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, implementada em 1983. Em um primeiro momento, esta 

comissão procurou promover discussões entre membros de governo e sociedade 

civil, que resultou no Relatório Nosso Futuro Comum (também conhecido como 

Relatório Brundtland) que foi presidido pela então primeira ministra da Noruega, 

denominada Gro-Harlem Brundtland.  

O Relatório Brundtland foi publicado pela Comissão Mundial para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento no ano de 1987 e apresentou o seguinte conceito 

para o desenvolvimento sustentável: “Desenvolvimento sustentável é aquele que 

busca as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de atender suas próprias necessidades”. 

Desde aquela época esta definição ganhou inúmeras citações na literatura. 

Porém, mais tarde ela passou a ser interpretada em um sentido excessivamente 

amplo. Em conseqüência disso, o termo “sustentabilidade” foi muitas vezes 

utilizado para justificar qualquer atividade, desde que ela reservasse recursos para 

as gerações futuras (MIKHAILOVA, 2004). Segundo Veiga (2014) a banalização do 

termo sustentabilidade originou uma grande amnésia sobre suas origens, o que 

obscureceu o sentido histórico de sua legitimação como um novo valor. 

Após vinte anos da realização da Conferência de Estocolmo, o Brasil se 

ofereceu para sediar uma nova reunião, convocada pela Assembléia Geral das 

Nações Unidas, a Rio-92 ou Eco-92, na qual, reuniu diversos líderes mundiais e 

também entidades ambientais na cidade do Rio de Janeiro, com o propósito de 

analisar o quadro evolutivo de políticas para a proteção ambiental. De acordo com 

Guimarães e Fontoura (2012), despertada em Estocolmo em 1972, a agenda 

ambiental global atingiu seu ponto culminante no Rio de Janeiro, vinte anos depois, 

na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento em 

1992, a Rio-92.  
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Ao término da Rio-92, foram assinados importantes documentos, entre eles, 

as Convenções do Clima e da Biodiversidade, a Agenda 21, a Declaração do Rio 

para Meio Ambiente e Desenvolvimento, e a Declaração de Princípios para 

Florestas. De acordo com Cordani, Marcovith e Salati (1997) a Convenção 

Climática, cujo objetivo principal é estabilizar as concentrações de gases de efeito 

estufa na atmosfera, foi ratificada pelo Congresso Nacional em 28 de fevereiro de 

1994, e entrou em vigor para o Brasil em 29 de maio do mesmo ano, com o 

respectivo depósito do instrumento perante o secretário geral das Nações Unidas. 

Já a Convenção sobre Diversidade Biológica, que visava a proteção de recursos 

biológicos e o desenvolvimento social e econômico foi ratificada pelo Congresso 

Nacional em fevereiro de 1994, sendo que naquele momento, o Ministério do Meio 

Ambiente, Recursos Hídricos e da Amazônia Legal ficou com a responsabilidade 

do cumprimento do estabelecido na convenção. De acordo com Cordani, Marcovith 

e Salati (1997), dessa forma, o Brasil, assim como os demais países membros das 

Nações Unidas que subscreveram a Convenção, assumiram como compromisso 

elaborar programas de utilização sustentável e conservação da diversidade 

biológica.  

A Agenda 21 global demonstrou um comprometimento internacional para o 

desenvolvimento sustentável. Segundo Malheiros, Phlippi e Coutinho (2008) 

impulsionados pelas discussões e pelos resultados dessa Conferência, e seguindo 

a Agenda 21 Global, governo e sociedade deram início a um conjunto de ações de 

construção de Agendas 21, nos âmbitos nacional, regional e local.  

A Declaração do Rio para Meio Ambiente e Desenvolvimento trata de 27 

princípios, nos quais visam o desenvolvimento sustentável e a Declaração de 

Princípios para Florestas é um documento que garante aos Estados o direito 

soberano de utilizar suas florestas de modo sustentável. 

Segundo Guimarães e Fontoura (2012), a percepção sobre os desafios 

ambientais para o desenvolvimento sustentável na Rio-92 acabaram sendo  

refletidos também nas ações concretas que levaram à “nova” agenda global 

estabelecida na conferência, na qual novos conceitos em convenções e tratados 

multilaterais, tais como o princípio de “responsabilidades comuns, porém 
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diferenciadas”, o de “quem contamina, paga” e o “princípio de precaução” foram 

defendidos.  

No ano de 1997 foi discutido e negociado o Protocolo de Kyoto no Japão, 

sendo um tratado internacional que apresentou compromissos mais rígidos, com a 

finalidade de reduzir a emissão de gases que tendem a agravar o efeito estufa, 

principalmente o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). O 

Protocolo de Kyoto foi aberto para assinaturas ainda no ano de 1997 e ratificado no 

ano de 1999, sendo que entrou em vigor somente no ano de 2005 com a adesão 

da Rússia. Segundo Moreira e Giometti (2008) a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), adotada durante a Conferência Rio-

92, foi caracterizada por um passo importante dado pela comunidade internacional 

para atingir o objetivo de alcançar a estabilidade das concentrações de Gases do 

Efeito Estufa (GEEs) na atmosfera em nível que impeça uma interferência 

antrópica perigosa no sistema climático. 

O Protocolo de Kyoto surgiu como uma grande oportunidade, pois possibilita 

a sociedade a agir em prol do meio ambiente, de forma que também estimula os 

países em desenvolvimento a buscar o desenvolvimento sustentável por meio de 

determinados processos, entre eles, a produção de energia limpa para a redução 

de gases do efeito estufa em cooperação com países desenvolvidos. 

No ano de 2002, foi realizada da Rio +10 ou Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável na cidade de Johanesburgo, África do Sul, que 

apresentou como objetivo uma discussão à respeito de soluções que foram 

propostas na Agenda 21.  

Representantes de governos de mais de 150 países, grandes empresas, 

associações setoriais, organizações não-governamentais, milhares de pessoas, 

entre elas delegações e jornalistas do mundo inteiro, reuniram-se no final de agosto 

de 2002, em Joanesburgo, maior cidade da África do Sul, para a Cimeira Mundial 

do Desenvolvimento Sustentável (SEQUINEL, 2002). 

No ano de 2012 a cidade do Rio de Janeiro sediou a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como 
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Rio +20, na qual contou com a participação de chefes de estado que proporam 

mudanças sobre a forma de utilização dos recursos naturais. De acordo com 

Guimarães e Fontoura (2012, p. 20) “a convocação da Rio+20 reacendeu as 

esperanças de avançar na transição à uma sociedade global sustentável”. 

 

2.2. A SUSTENTABILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

De acordo com Brandli et al. (2011) a maior evidência da necessidade de 

transformação na educação é o modelo de desenvolvimento atual do mundo e os 

enormes esforços que vêm sendo feitos por muitas organizações não 

governamentais e escolas em educação ambiental para tentar melhorar o sistema 

tradicional de educação.  

As Instituições de Ensino Superior (IES) são cada vez mais responsáveis 

por disseminar mudanças em prol da sustentabilidade seja por meio do ensino, 

pesquisa, extensão ou sua forma de operação. De acordo com Brandli et al. (2012) 

o papel das Instituições de Ensino Superior (IES) frente aos desafios da Gestão 

Ambiental vem ganhando cada vez mais destaque nos últimos anos. Isto se deve 

as estruturas cada vez mais complexas de seus campi, com inputs e outpus, que 

demandam uma Gestão Ambiental, ou ao menos, ações voltadas à eficiência do 

uso dos recursos. As IES não apenas educam seus alunos para tomadas de 

decisão, pois tais instituições também possuem um papel importante na trajetória 

para um futuro global mais sustentável. 

Nos últimos anos vem se multiplicando cursos e programas relacionados à 

sustentabilidade no ensino superior. De acordo com Jacobi, Raufflet e Arruda 

(2011, p. 23) “durante a última década, muitos programas de graduação, pós-

graduação e especialização em negócios têm inserido módulos, cursos e 

componentes de sustentabilidade em seus currículos”. Pois é possível visualizar 

um aumento do número de instituições de ensino superior que estão se motivando 

para formar alunos com conhecimentos necessários para colocar a 

sustentabilidade no centro de suas futuras atividades de gestão. 
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Diversas IES vêm discutindo o conceito de “universidade sustentável”, e o 

que se observa é que existem muitas maneiras de integrar a prática da 

sustentabilidade na sua política universitária. Na inclusão da sustentabilidade no 

ensino superior as instituições devem atuar como agentes de mudança. Segundo 

Adomssent, Godemann e Michelsen (2007) é necessário saber diferenciar as 

instituições que aceleram essa inclusão e as que bloqueiam esse processo. Nesta 

linha, é importante que as instituições disseminem as mudanças implantadas em 

prol da sustentabilidade e avaliem a efetividade destas, servindo de modelo e 

inspirando outras, atuando como um acelerador. 

As práticas educativas ambientalmente sustentáveis apontam para 

propostas pedagógicas centradas na criticidade dos sujeitos, com vistas à 

mudança de comportamento e atitudes, ao desenvolvimento da 

organização social e da participação coletiva. Essa mudança 

paradigmática implica uma mudança de percepção e de valores, gerando 

um pensamento complexo, aberto às indeterminações, às mudanças, à 

diversidade, à possibilidade de construir e reconstruir, em um processo 

contínuo de novas leituras e interpretações, configurando novas 

possibilidades de ação (Jacobi; Raufflet; Arruda, 2011 p. 28). 

De acordo com Tilbury e Wortman (2008), existe um número crescente de 

IES em diversas nações que estão encontrando apoio, em nível nacional, para 

fortalecer uma formação pró-sustentabilidade. O conhecimento dos estudantes 

frente à sustentabilidade deve ser avaliado, sendo que os seus pilares básicos 

devem ser observados quando se procura criar indicadores para medir a 

efetividade da inclusão da sustentabilidade no ensino, sendo eles o conhecimento, 

a boa vontade e a capacidade dos alunos em relação ao desenvolvimento 

sustentável (LIDGREN; RODHE; HUISINGH, 2006). 

Um número crescente de IES durante a década de 1990 se comprometeu 

institucionalmente com a sustentabilidade, com a assinatura de declarações de 

sustentabilidade nacional e internacional (ASSOCIATION OF UNIVERSITY 

LEADER FOR A SUSTAINABLE FUTURE, 1990), desta forma, estas declarações 

influenciaram na difusão de princípios relacionados à sustentabilidade e práticas 

em IES. 
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No ano de 1990 foi composta em uma conferência internacional na França a 

Declaração de Talloires (TD), sendo feita por gestores universitários, assumindo 

um compromisso com a sustentabilidade no ensino superior. Segundo Jacobi, 

Raufflet e Arruda (2011) a Declaração de Talloires (TD) caracterizou-se por um 

plano de ação de dez pontos para a incorporação da sustentabilidade e a instrução 

ambiental no ensino, na pesquisa e na extensão de operações em faculdades e 

universidades. 

Entre os principais desafios para a incorporação da sustentabilidade nas 

IES, encontra-se em compreender a ambiguidade e diversidade da definição de 

sustentabilidade nos currículos, pois a compreensão e a interpretação do termo 

“sustentabilidade” e a ideia de “aprendizagem para a sustentabilidade” possuem 

uma grande variação dentro das IES. Para Jacobi, Raufflet e Arruda (2011) a 

maioria das IES tem conseguido apenas pequenos avanços incrementais na 

direção do fortalecimento de uma agenda educacional para a questão da 

sustentabilidade, confrontadas com a complexidade, bem como com uma 

incorporada resistência à mudança. Segundo Thomas (2004) um dos grandes 

desafios da implementação da sustentabilidade em IES consiste em superar a falta 

de consenso sobre a sustentabilidade, a falta de interesse e comprometimento, as 

limitadas recompensas para a inovação, a falta de experiência e apoio financeiro. 

 

2.3. FUNDAMENTOS E APLICABILIDADE DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL. 

Durante a Conferência das Nações Unidas no ano de 1992, houve alguns 

aspectos fundamentais enfatizados na Agenda 21, como o planejamento ambiental 

e administração sustentável dos recursos naturais de forma estratégica para a 

redução da pobreza e evitar a degradação ambiental. 

Para que um estudo de percepção ambiental seja iniciado adequadamente, 

se faz necessário, ter uma clareza a respeito dos próprios termos, para tanto, é 

pertinente a realização de algumas reflexões sobre a palavra “percepção”. 

Segundo Simões e Tiedemann (1985), os estudos relacionados à percepção 

humana tiveram início no ano de 1879, momento no qual, o pai da psicologia 
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experimental, Wilhelm Wundt (1832-1920) fundou, na cidade de Leipzig na 

Alemanha, o primeiro laboratório experimental com foco no desenvolvimento de 

estudos nessa temática. 

De acordo com Tuan (1980) percepção é uma atividade, ou seja, um 

estender-se par ao mundo. Para Davidoff (1983), a percepção é um processo que 

visa organizar e interpretar dados sensoriais recebidos que desenvolvem a 

consciência do ambiente que nos cerca e de nós mesmos, desta forma, a 

percepção implica em uma interpretação. Segundo Morin (2000, p. 20), “[...] todas 

as percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais com 

base em estímulos ou sinais captados e codificados pelos sentidos”. 

Estudos de percepção têm trazido reflexões desenvolvidas no campo da 

geografia humana, da filosofia e da sociologia, desdobrando-se em várias 

propostas investigativas centradas na teoria da topofilia, nos resgates 

históricos das mudanças de paisagens, nas histórias de vida como 

reveladoras das formas de relação do ser humano com os lugares 

habitados e, até mesmo, nas construções imaginárias da dimensão 

cósmica inspiradas na ecologia profunda (MARIN, 2008, p. 209-210). 

A percepção ambiental pode ser definida como uma atividade mental que o 

indivíduo interage com o meio, com a ocorrência de mecanismos perceptivos e, 

principalmente, cognitivos. Ferreira (1997) explica que existem dois tipos de 

percepção: a percepção visual, que são as atitudes que não consideram as 

consequências, e a percepção informacional, que são as ações refletidas. 

Segundo Marczwski (2006), a percepção em relação ao meio natural tem 

sido abalada nas últimas décadas, devido ao êxodo rural e a crescente 

urbanização, sendo que as pessoas que nascem e crescem em ambientes 

totalmente construídos, tendem a ter uma perda em relação à sensibilização e 

percepção sobre o meio natural, desta forma, deixando de criar vínculos fortes o 

suficiente para que seja possível a construção de uma valoração mental dos 

elementos. Desta forma, estudos relacionados à percepção sobre a 

sustentabilidade e a importância dos recursos naturais são de fundamental 

importância para que seja possível compreender as inter-relações entre o ser 

humano e o ambiente. Para Philippi  e Malheiros (2012), os gestores e 
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organizadores da sociedade necessitam cada vez mais informações com 

consistência que envolvem as situações ambientais de seus territórios, pois desta 

forma é possível priorizar as ações e mobilizar recursos necessários.  

No ano de 1973, foi criado pela UNESCO, o Projeto 13, “Percepção de 

Qualidade Ambiental”, que veio a destacar a importância de pesquisas em 

percepção ambiental com a finalidade de auxiliar o planejamento do meio 

ambiente. Segundo Fernandes et al. (2004) as diferentes percepções dos valores, 

apresentam-se como dificuldades para a proteção dos ambientes naturais, visto 

que os indivíduos de diferentes culturas ou posições sócio-econômicas 

desempenham funções distintas no plano social, nesses ambientes. 

No Brasil, pesquisas relacionadas à percepção ambiental vêm ganhando um 

enfoque especial no mundo acadêmico e instituições relacionadas à elaboração de 

políticas públicas. Em 2002 o curso de Engenharia de Produção Civil da Faculdade 

Brasileira, localizada no Estado do Espírito Santo, criou o Núcleo de Estudos em 

Percepção Ambiental – NEPA, que vem desenvolvendo pesquisas com segmentos 

da sociedade, ganhando destaque. 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo refere-se aos procedimentos metodológicos que foram 

adotados para o desenvolvido desta pesquisa, sendo o delineamento, a natureza 

do estudo e População, bem como a coleta e análise de dados, e por fim as suas 

limitações. 

3.1 PERGUNTAS DE PESQUISA 

- Qual é a percepção de alunos de um Curso Superior Tecnológico em 

Gestão Ambiental na Modalidade à Distância (EaD) sobre temáticas relacionadas à 

governança e a sustentabilidade? 

 

Qual é o perfil dos alunos matriculados em um Curso Superior Tecnológico 

em Gestão Ambiental na Modalidade à Distância (EaD)? 

 

Quais foram os fenômenos motivadores que levaram os alunos a 

buscarem um Curso Superior Tecnológico em Gestão Ambiental na Modalidade à 

Distância (EaD)? 

 

3.2 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

 

Analisando as atividades que foram desenvolvidas na primeira etapa, foi 

possível classificar a pesquisa, por seu objetivo, como uma pesquisa exploratória e 

descritiva. 

A pesquisa exploratória é realizada sobre um problema ou questão de 

pesquisa quando existem poucos ou nenhum estudo anterior em que é possível 

efetuar uma busca de informações sobre a questão ou problema. O objetivo deste 

tipo de estudo é procurar padrões, ideias ou hipóteses, em vez de testar ou 

confirmar uma hipótese.  
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Técnicas típicas usadas em pesquisas exploratórias incluem estudos de 

caso, observação e análise histórica, que podem fornecer dados 

quantitativos e qualitativos. Essas técnicas são muito flexíveis, já que há 

poucas limitações quanto à natureza das atividades empregadas ou ao 

tipo de dados compilados. A pesquisa avaliará que teorias e conceitos 

existentes podem ser aplicados ao problema ou se novas teorias e 

conceitos devem ser desenvolvidos. O método de pesquisa geralmente é 

muito aberto e concentra-se em ruir uma ampla gama de dados e 

impressões. Como tal, a pesquisa exploratória raramente fornece 

respostas conclusivas para problemas ou questões, mas indica qual 

pesquisa futura deve ser realizada, no caso de haver alguma (Collins; 

Hussey. 2005 p. 24). 

 

A pesquisa descritiva é a pesquisa que descreve o comportamento dos 

fenômenos. É usada para identificar e obter informações sobre as características 

de um determinado problema ou questão (COLLINS; HUSSEY, 2005). 

No presente estudo foram utilizados métodos quantitativos e qualitativos. 

Métodos quantitativos pelo fato de envolver coleta e análise de dados numéricos, 

além da aplicação de testes estatísticos. Na abordagem qualitativa do estudo, que 

é mais subjetiva e evolveu a reflexão das percepções dos alunos, fato que 

possibilitou um entendimento dos fenômenos. 

A primeira razão para se conduzir uma pesquisa quantitativa é descobrir 

quantas pessoas de uma determinada população compartilham uma característica 

ou um grupo de características (MORESI, 2003). Sendo útil para gerar medidas 

precisas e confiáveis que permitam uma análise estatística. 

Uma pesquisa qualitativa é particularmente útil como uma ferramenta para 

determinar o que é importante para um grupo, e o que é importante. De acordo 

com Moresi (2003), este tipo de pesquisa fornece um processo a partir do qual 

questões-chave são identificadas e perguntas são formuladas, descobrindo que é 

importante e por que. 

De acordo com Neves (1996), enquanto estudos quantitativos geralmente 

procuram seguir com rigor um plano previamente estabelecido (baseado em 

hipóteses claramente indicadas e variáveis que são objeto de definição 

operacional), a pesquisa qualitativa costuma ser direcionada, ao longo de seu 

desenvolvimento; além disso, não busca enumerar ou medir eventos e, geralmente, 
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não emprega instrumental estatístico para a análise dos dados; seu foco de 

interesse é amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da adotada pelos 

métodos quantitativos. 

Os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem. Embora difiram 

quanto à forma e a ênfase, os métodos qualitativos trazem como contribuição ao 

trabalho de pesquisa uma mistura de procedimentos de cunho racional e intuitivo, 

capazes de contribuir para uma melhor compreensão dos fenômenos (NEVES, 

1996). Pode-se distinguir o enfoque qualitativo e quantitativo, mas não seria correto 

afirmar que guardam relação de oposição (POPE; MAYS, 1995). 

Quanto aos meios de investigação empregados nesta etapa foi utilizado um 

questionário de pesquisa aplicado aos alunos de um Curso Superior Tecnológico 

(CST) Ensino na Modalidade à Distância (EaD).  

 

3.2.1 Elaboração do Questionário de Pesquisa 

De acordo com Fernandes e Pelissari (2003), a base do sucesso de uma 

pesquisa que envolve a percepção ambiental está interligada com a qualidade o 

questionário elaborado, sendo que no presente estudo, a avaliação da percepção 

dos alunos em temáticas relacionadas à governança e a sustentabilidade foi 

possibilitada através da elaboração e aplicação de um questionário com dezenove 

perguntas relacionadas aos temas, com quinze perguntas objetivas de múltipla 

escolha e quatro questões abertas na quais se procurou avaliar a opinião dos 

alunos. 

A elaboração do questionário se deu a partir de um levantamento 

bibliográfico sobre o assunto, além de discussões e sugestões com profissionais de 

distintas áreas, como administradores, biólogos e engenheiros ambientais. Em 

relação às perguntas que trataram sobre a sustentabilidade, optou-se por um 

enfoque no aspecto ambiental do tripé de sustentabilidade, que também abrange 

os aspectos econômicos e sociais, em função de que envolve o capital natural de 

um empreendimento ou sociedade, sendo que praticamente todas as atividades 

humanas geram um impacto ambiental negativo. Neste sentido, as empresas ou a 
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sociedade de uma forma geral devem pensar em novas formas de amenizar estes 

impactos e compensar o que não é possível amenizar. 

Com a finalidade de testar o questionário antes da aplicação a todos os 

alunos do curso de Gestão Ambiental, foi aplicado um questionário piloto para 50 

alunos, no qual procurou-se avaliar e corrigir defeitos nas perguntas fechadas, que 

são comuns quando o questionário é aplicado pela primeira vez. Através da 

pesquisa piloto, também é possível averiguar o comportamento apresentado pelos 

alunos em relação ao questionário apresentado, desta forma, foi possível 

estabelecer o grau de dificuldade de cada questão, clareza nos enunciados e o 

tempo para responder o questionário na íntegra. Com a aplicação e análise do 

questionário piloto, também foi possível avaliar as questões dissertativas que 

podiam gerar interpretação dúbia e que foram previamente identificadas e 

posteriormente reformuladas quando verificou-se que a maioria das respostas 

acabaram fugindo do objetivo principal da pesquisa.  

O questionário definitivo que foi aplicado a todos os alunos do curso de 

Gestão Ambiental estudado contém determinadas perguntas que procuraram 

avaliar o perfil dos alunos, como o ano de nascimento, estado, gênero, ano que 

ingressou no curso de Gestão Ambiental, ramo atual de atuação e expectativa de 

salário inicial na profissão de gestor ambiental. Em função do fato que a aplicação 

do questionário e do estudo não envolve a avaliação da percepção em relação à 

governança e a sustentabilidade de forma nominal, e a fim de evitar qualquer forma 

de constrangimento por parte dos alunos pesquisados, optou-se pela aplicação do 

questionário de forma anônima. 

Quinze questões, de um total de dezenove questões do questionário tiveram 

um tiveram um caráter objetivo (questões indutivas de múltipla escolha), sendo que 

quando foram apresentas as questões, foram possibilitadas quatro opções de 

respostas, sendo que o aluno deveria assinalar somente uma opção para treze das 

quinze perguntas objetivas, pois foram apresentas duas perguntas que solicitaram 

ao aluno assinar as afirmativas verdadeiras, desta forma, os quatros itens foram 

passíveis de serem assinalados.  



44 

 

Outras quatro questões aplicadas no questionário tiveram um caráter 

subjetivo, sendo que a partir destas, foram criadas distintas categorias, que 

possibilitaram a tabulação das mesmas, com a finalidade de apresentar os 

resultados e realizar uma análise comparativa com as perguntas ligadas ao perfil 

dos alunos. 

O questionário foi estruturado com a finalidade de contemplar as 

informações em dois grandes enfoques, sendo eles, a percepção dos alunos em 

relação à governança e a percepção em relação à sustentabilidade ambiental. Para 

cada um destes cenários, foram aplicadas questões específicas, que foram 

baseadas em situações nas quais o gestor ambiental poderá, eventualmente, se 

deparar ou ter a necessidade de gerenciar, exemplificado no Quadro 1. 
 

Quadro 1: Estruturação do questionário de pesquisa em enfoques. 

                                                       ENFOQUES 

GOVERNANÇA SUSTENTABILIDADE 

 Caracterização da governança 

corporativa 

 

 Visão de negócios integrada à gestão 

sustentável 

 Tendências de adoção da governança 

corporativa em empresas 

 

 Produção ecoeficiente 

 Tendência de entusiasmo com assuntos 

relacionados à governança corporativa 

 

 Adesão das micro e pequenas empresas 

à sustentabilidade 

 Vantagens obtidas pelas empresas que 

adotam a governança corporativa 

 

 Certificações que apontam produtos e 

serviços sustentáveis 
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 Produtos sustentáveis do ponto de vista 

ambiental 

 Licenciamento ambiental 

 Logística reversa 

 Resíduos sólidos 

 Energias limpas  

 

 Fontes de energia em um contexto 

global 

 

 Papel do gestor ambiental nas empresas 

 

3.2.2 População e Amostra 

Conforme as informações disponibilizadas pela coordenação do curso, no 

momento em que foi aplicado o questionário de pesquisa junto aos alunos de um 

Curso Superior Tecnológico (CST) em Gestão Ambiental em uma Instituição de 

Ensino na Modalidade à Distância (EaD), localizada no Estado do Paraná, o curso 

tinha cerca de três mil alunos com a matrícula ativa, sendo que, atualmente, o 

curso possui cerca de quatro mil alunos devidamente matriculados, distribuídos 

pelos Polos de Apoio Presencial (PAP) da instituição em todos os estados 

brasileiros. O questionário de pesquisa foi enviado a todos os alunos matriculados 

no curso através de avisos de forma virtual com seu respectivo link. 

Obtiveram-se mil e duzentas devolutivas com a aplicação do questionário de 

pesquisa aplicado a um universo de cerca de três mil alunos, porém, algumas 

devolutivas tiveram a necessidade de ser excluídas do banco de respostas em 

função de que não atenderam aos questionamentos propostos, e também foi 

possível identificar a participação de alunos de outras instituições e cursos que não 
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foram o foco do presente estudo. Desta forma, foi possível utilizar mil e oitenta e 

nove devolutivas com a aplicação do questionário, sendo que cento e onze 

devolutivas não puderam ser utilizadas no presente estudo. 

Verificou-se que a maioria dos alunos que responderam à pesquisa são dos 

Estados de São Paulo (18,2% das respostas obtidas), Rio Grande do Sul (17,7% 

das respostas obtidas), Paraná (14,8% das respostas obtidas), Minas Gerais 

(10,2% das respostas obtidas), Pará (7,7% das respostas obtidas), Santa Catarina 

(6,6% das respostas obtidas) e Bahia (6,5% das respostas obtidas). A maioria dos 

alunos que participaram da pesquisa são das regiões sul e sudeste, com 39% e 

33% das respostas obtidas, respectivamente, seguido pela região nordeste, com 

14% das respostas obtidas, região norte, com 10,8% das respostas, e a região que 

teve o menor percentual de alunos participantes foi a região centro-oeste, com 

2,9% das respostas obtidas com a aplicação do questionário de pesquisa. 

Ressalta-se que o aviso emitido aos alunos com disponibilidade do link do 

questionário continha uma descrição que se tratava de uma pesquisa, portanto, os 

alunos não responderam à pesquisa de forma obrigatória. 

3.2.3 Delineamento e Etapas da Pesquisa 

A primeira etapa da pesquisa decorreu na primeira quinzena do mês de Abril 

do ano de 2015, com a aplicação do questionário piloto. Após a análise do 

questionário piloto e os devidos ajustes, foi aplicado o questionário oficial de 

pesquisa, que teve início na segunda quinzena do mês Abril do ano de 2015 e 

esteve aberto, para coleta de respostas, até meados do mês de Agosto do ano de 

2015. 

3.2.4 Procedimentos de Coleta de Dados 

Os dados do presente estudo foram obtidos através de um questionário 

(Apêndice 1) sobre a percepção de alunos de cursos de Gestão Ambiental, 

mediante a utilização de determinadas técnicas, mecanismos, e atividades 

apropriadas ao estudo. 
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A pesquisa decorreu em uma Instituição de Ensino Superior (IES) que oferta 

um Curso Superior Tecnológico (CST) em Gestão Ambiental na Modalidade à 

Distância (EaD) localizada no Estado do Paraná, pelos seguintes motivos: 

a) acessibilidade dos dados necessários; 

b) tipicidade e representatividade da população/alvo. 

Para se coletar os dados, foi criado o questionário de pesquisa de dados 

(Apêndice 1), o qual foi enviado aos alunos de uma Instituição de Ensino Superior 

(IES) de forma virtual. 

Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas sem a presença do 

entrevistador (MARCONI; LAKATOS, 2010). Em geral, o pesquisador envia o 

questionário ao pesquisado, pelo correio ou via internet e depois de preenchido, o 

informante devolve-o do mesmo modo. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010) junto com o questionário, é 

necessário enviar uma nota ou carta explicando a natureza da pesquisa, sua 

importância e a necessidade de se obter as respostas, desta forma, tentando 

despertar interesse do recebedor, no sentido de que ele preencha e devolva o 

questionário dentro de um determinado prazo. 

Selltiz (1965) aponta alguns fatores que exercem influência no retorno dos 

questionários, como o patrocinador, a forma atraente, a extensão, o tipo de carta 

que o acompanha, solicitando colaboração com a pesquisa, além das facilidades 

para seu preenchimento e sua devolução são motivos apresentados para resposta 

e tipo de classe de pessoas a quem é enviado o questionário. 

Marconi e Lakatos (2010) apresentam as vantagens da utilização de 

questionários como coleta de dados: 

a)  Economia de tempo, viagens e sendo possível obter um grande número 

de dados. 
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b)  É possível atingir um grande número de pessoas simultaneamente. 

c)  Abrange uma ampla área geográfica. 

d)  Economiza pessoal, tanto em adestramento quanto em trabalho de 

campo. 

e)  Obtém-se respostas mais rápidas e mais precisas. 

f)   Existe uma maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato. 

g)  Existe mais segurança, pelo fato de as respostas não serem 

identificadas. 

h)  Existe um menor risco de distorção, pela não influência do pesquisador. 

i)    Há mais tempo para responder e em hora mais favorável. 

j) Ocorre mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal 

do instrumento. 

k)  Obtém-se respostas que materialmente seriam inacessíveis. 

A elaboração de um questionário requer a observância de normas precisas, 

a fim de aumentar sua eficácia e validade (MARCONI; LAKATOS, 2010). Em sua 

organização, devem-se levar em conta os tipos, a ordem, os grupos de perguntas, 

a formulação das mesmas e também “tudo aquilo que se sabe sobre percepção, 

estereótipos, mecanismos de defesa, liderança, etc.” (AUGRAS, 1974). 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010) o questionário deve ser limitado 

em extensão e em finalidade, pois, se for muito longo, causa fadiga e desinteresse; 

se curto demais, corre o risco de não oferecer suficientes informações, devendo 

conter de 20 a 30 perguntas e demorar cerca de 30 minutos para ser respondido, 

sendo que este número não é fixo e pode variar de acordo com o tipo de pesquisa 

e dos informantes. 
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Depois de ser criado, o questionário foi testado antes de sua utilização 

definitiva, aplicando-se alguns exemplares em uma pequena população 

determinada. 

A análise dos dados, após a tabulação, evidenciará possíveis falhas 

existentes: inconsistência ou complexidade das questões; ambiguidade ou 

linguagem inacessível; perguntas supérfluas ou que causam embaraço ao 

informante; se as questões obedecem a determinada ordem ou se são 

muito numerosas, etc. (Marconi; Lakatos. 2010. p 186). 

3.2.5 Procedimentos de Tratamento e Análise dos Dados 

Uma vez que foram obtidos os dados de pesquisa, o passo seguinte foi sua 

análise e interpretação, constituindo o núcleo central da pesquisa. 

As respostas obtidas com a aplicação do questionário de pesquisa foram 

tabuladas em uma planilha eletrônica, que serviu como uma ferramenta que 

possibilitou a construção de gráficos, tabelas e tabulações cruzadas, sendo que a 

análise dos resultados apresentados nas tabulações foi realizada através de 

métodos estatísticos descritivos com a finalidade de comparar os dados obtidos 

entre os alunos ingressantes no curso de Gestão Ambiental nos anos de 2013, 

2014 e 2015, além de comparações entre regiões, gênero, ramo atual de atuação, 

expectativa de salário inicial na profissão, pretensão de área de atuação após a 

formação no curso avaliado, além de opiniões acerca da governança e a 

sustentabilidade em empresas brasileiras. De acordo com Trujillo (1974) a análise 

é a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e 

outros fatores, sendo que essas relações podem ser “estabelecidas” em função de 

suas propriedades relacionais de causa-efeito, produtor-produto, de correlações, de 

análise de conteúdo, etc. 

A segunda etapa, portanto, foi classificada, por seu objetivo, como uma 

pesquisa descritiva. As variáveis estatísticas utilizadas no presente estudo foram a 

média, mediana, desvio padrão, valores máximos, mínimos e amplitude. Quanto 

aos meios de investigação, foi utilizada pesquisa bibliográfica relacionada à 

temática. 
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De acordo com Castanheira (2010) a estatística descritiva, ou dedutiva, 

possui como objetivo descrever e analisar uma determinada população, sem, com 

isso, pretender tirar conclusões de caráter mais genérico, sendo parte da estatística 

referente à coleta e à tabulação dos dados. A estatística descritiva é um número 

que, sozinho, descreve uma característica de um conjunto de dados, ou seja, é um 

número-resumo que possibilita reduzir os dados a proporções mais facilmente 

interpretáveis. 

Com a finalidade de avaliar o desempenho dos alunos pesquisados com a 

aplicação do questionário, e posteriormente, a realização de comparações entre o 

ano ingressante no Curso de Gestão Ambiental e outras atribuições, foi 

estabelecida uma pontuação para cada questão objetiva proposta, com um valor 

que variou de 10 pontos a 30 pontos, conforme o nível de dificuldade. Foi possível 

estabelecer o nível de dificuldade das questões com a aplicação do questionário 

piloto, no qual apresentou fundamental importância para estabelecimento destes 

parâmetros.  

A partir da somatória das pontuações também foram criados conceitos ou 

classes, com a finalidade de tabular do desempenho dos alunos, conforme a 

pontuação obtida com a aplicação do questionário de pesquisa. Os alunos que 

tiveram uma pontuação de 240 pontos a 270 pontos foram classificados dentro do 

conceito A, sendo que os alunos que tiveram uma pontuação de 200 pontos a 239 

pontos foram classificados dentro do conceito B e os alunos que tiveram uma 

pontuação inferior de 200 pontos foram classificados dentro do conceito C. 

As questões que envolveram respostas dissertativas tiveram a necessidade 

de serem tabuladas de modo que sua análise fosse permitida e convertida em 

parâmetros possíveis de serem tratados estatisticamente. Para as questões com 

caráter discursivo não houve atribuição de pontuação, devido ao fato que buscou-

se avaliar a opinião dos alunos a respeito dos questionamentos propostos. 

Os resultados das análises estatísticas que apresentaram determinada 

relevância para interpretação dos dados de determinadas questões são 

apresentados nas discussões acerca dos mesmos, sendo que aqueles que foram 



51 

 

pouco significativos para interpretação de resultados acabaram sendo omitidos no 

presente estudo. Os meios utilizados para a análise dos resultados foram: 

- Gráfico de coluna com resultados percentuais de cada alternativa com 

resposta em questões relevantes, como o ano ingressante dos alunos pesquisados 

no curso de Gestão Ambiental, fenômeno motivador que levou os alunos a 

ingressarem no curso avaliado, atual ramo de atuação, pretensão de área de 

atuação após a finalização do curso, região dos alunos pesquisados e conceito 

obtido. 

- Gráfico de coluna com resultados gerais discriminados por alternativa de 

resposta na questão. 

- Quadro com estatística descritiva das respostas relacionadas ao ano de 

nascimento dos alunos pesquisados, com informações relacionadas ao valor 

mínimo, máximo, médio, amplitude e desvio padrão. 

- As questões dissertativas que envolveram citações na íntegra foram 

tabuladas, porém, com a finalidade apresentação dos resultados gráficos, citações 

que tiveram uma frequência igual ou inferior a 1% foram reunidas sob a 

denominação “outros”, sendo que nesta modalidade de questões, as análises 

estatísticas foram realizadas considerando as citações mais frequentes. 

3.2.6 Facilidades e Dificuldades na Coleta e Tratamento dos Dados 

Após a criação do questionário de pesquisa através do programa Google 

Docs e a aplicação do mesmo aos alunos do curso de Gestão Ambiental, verificou-

se, a princípio, um baixo número de respostas obtidas nos primeiros dias, que se 

estendeu pelas primeiras semanas. Com a verificação de que o número de 

respostas semanais obtidos até então, permanecesse semelhante, o número total 

de respostas ao final do presente estudo não seriam suficientes para o 

desenvolvimento da dissertação, desta forma, houve uma mobilização, com o 

objetivo de sensibilizar os alunos do curso de Gestão Ambiental em relação à 

importância da participação na pesquisa, atitude esta que possibilitou o surgimento 

de um efeito imediato, pois, o número de respostas semanais cresceu 
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consideravelmente nas semanas seguintes e se manteve estável até o fechamento 

do questionário para respostas após a obtenção de um número considerado 

suficiente para o desenvolvimento do presente estudo. 

Após a coleta dos dados, o desafio seguinte se constituiu no tratamento dos 

mesmos. Em função de que foram disponibilizadas perguntas abertas ou 

discursivas, houve a necessidade de classifica-las em distintas categorias para que 

posteriormente fossem tabuladas e comparadas com outras variáveis importantes, 

apresentadas nas análises de dados, fato que exigiu uma grande concentração e 

demanda de tempo, pois, foram analisadas mais de 4000 respostas de perguntas 

discursivas. 

Após o tratamento dos dados e a classificação das respostas de perguntas 

abertas em distintas categorias o desafio seguinte, foi a elaboração de gráficos e 

tabulações cruzadas, com a finalidade de realizar uma análise comparativa dos 

dados obtidos. A elaboração de gráficos e tabulações cruzadas foi possibilitada 

através da utilização de um programa de estatística denominado Minitab.  

3.2.7 Limitações da Pesquisa 

O número de respostas obtidas com a aplicação do questionário de pesquisa 

encontrou-se dentro da expectativa inicial, com cerca de 1/3 dos alunos 

matriculados no curso de Gestão Ambiental participando da pesquisa em todas as 

regiões do Brasil. Porém, após a coleta dos dados e sua análise, foi detectada uma 

participação desigual dos alunos em relação às cinco regiões do Brasil, sendo que 

o maior número de alunos que contribuíram com a pesquisa são das regiões Sul e 

Sudeste do país, com 72% de um total de respostas obtidas. 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS ENVOLVIDOS NA CONDUÇÃO DA PESQUISA 

A integridade dos alunos foi resguardada com a aplicação do questionário de 

pesquisa, motivo pelo qual, o mesmo foi respondido de forma anônima pelos 

mesmos, desta forma, evitando qualquer forma de exposição. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1. Perfil dos Alunos do Curso de Gestão Ambiental Participantes da Pesquisa. 
 
A seguir, são apresentados os dados obtidos com a aplicação do 

questionário de pesquisa no presente estudo:  

Tabela 1: Informações relacionadas ao ano de nascimento dos alunos pesquisados. 

 
Variável 

 
Média Desvio 

Padrão Mínimo Mediana Máximo Amplitude 

 
Ano de 

Nascimento 
 

1977 10,7 1944 1978 1997 53 

A tabulação cruzada em relação ao ano de nascimento dos alunos 

pesquisados matriculados no curso de Gestão Ambiental aponta que a média de 

idade dos alunos gira em torno de trinta e oito anos, sendo que apresenta um 

desvio padrão de dez anos, o aluno pesquisado com maior idade nasceu no ano de 

1944, atualmente, com 71 anos, e o aluno com menor idade nasceu no ano de 

1997, atualmente, com 18 anos, sendo que os dados obtidos apresentaram uma 

amplitude de cinquenta e três anos. Garolfo, Torres e Albergaria (2010) realizaram 

uma pesquisa sobre o perfil de alunos de cursos de Pedagogia e Gestão Ambiental 

em diversas instituições de ensino, sendo que em relação aos alunos Gestão 

Ambiental 45% dos alunos estavam na mesma faixa etária com idade entre dezoito 

e vinte e nove anos sendo que 55% apresentaram idade acima de 30 anos, com 

tempo de conclusão do ensino médio acima de 10 anos.  
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Gráfico 1: Histograma com as informações relacionadas ao ano de nascimento 
dos alunos pesquisados. 

 

O histograma sobre o ano de nascimento dos alunos pesquisados 

demonstra que a maioria dos alunos que responderam à pesquisa nasceram entre 

os anos 1975 e 1985, com 403 representantes. 

Gráfico 2: Informações relacionadas ao gênero dos alunos participantes da pesquisa. 

 

O gráfico relacionado ao gênero dos alunos pesquisados aponta que a 

maioria dos alunos que responderam ao questionário são representantes do sexo 

masculino, compostos por um percentual de 60,8%, sendo que 39,1% dos alunos 

que participaram da pesquisa são correspondentes ao sexo feminino. 
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Gráfico 3: Informações relacionadas ao ano ingressante dos alunos do curso de 
Gestão Ambiental participantes da pesquisa. 

 

O Gráfico de ano ingressante dos alunos do curso de Gestão Ambiental 

avaliado demonstra que o maior percentual dos alunos que responderam ao 

questionário são ingressantes no Curso de Gestão Ambiental no ano de 2015 com 

44%, sendo que 33,8% dos alunos participantes da pesquisa são ingressantes no 

Curso de Gestão Ambiental no ano de 2014 e 21,7% dos participantes da pesquisa 

são ingressantes no Curso de Gestão Ambiental no ano de 2013 (ano que iniciou o 

curso). 
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Gráfico 4: Região dos alunos participantes da pesquisa. 

 

O gráfico relacionado à região dos alunos que se disponibilizaram em 

responder ao questionário demonstrou que a grande maioria dos alunos que 

participaram da pesquisa são das regiões Sul e Sudeste, com 39% e 33,1% das 

respostas obtidas, respectivamente, seguido pela região Nordeste, com 14% das 

respostas obtidas, região Norte, com 10,8% das respostas obtidas, e a região que 

teve o menor percentual de alunos participantes, foi a região Centro-Oeste, com 

2,9% das respostas obtidas com a aplicação do questionário de pesquisa. Este 

resultado em relação à participação dos alunos na pesquisa de acordo com as 

regiões pode se justificar em função de que maioria dos Polos de Apoio 

Presenciais (PAP) da Instituição estão localizados nas regiões Sul e Sudeste do 

Brasil, desta forma, consequentemente, a maioria dos alunos do Curso de Gestão 

Ambiental estão localizados também nestas regiões. 
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Gráfico 5: Atual ramo de atuação dos alunos participantes da pesquisa. 

 

O Gráfico sobre o atual ramo de atuação dos alunos matriculados no Curso 

de Gestão Ambiental que responderam a pesquisa demonstra que 39,6% atuam no 

Serviço Público, sendo que 18,7% dos alunos atuam em Indústrias, 14,2% dos 

alunos atuam no Comércio, 5,8% dos alunos atuam no Terceiro Setor, 2,1% dos 

alunos atuam na Agricultura, e 19,4% dos alunos atuam em outras áreas. Segundo 

Barbosa e Kravetz (2013) a Gestão Ambiental está ligada a todos os setores e 

níveis hierárquicos de governo e existe a possibilidade concreta de administrá-los 

através desta ferramenta. Foi possível obter junto à coordenação do Curso de 

Gestão Ambiental pesquisado a informação de que no momento em que o curso foi 

criado, no ano de 2013, foram encaminhados e-flyers à diversas Secretarias de 

Meio Ambiente em todo o Brasil com a divulgação do curso, desta forma, é 

possível que o percentual de alunos matriculados no curso que atuam no Serviço 

Público tenham relação com esta divulgação. 
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A tabela a seguir demonstra o gênero dos alunos pesquisados e o seu atual 

ramo de atuação: 

 

Tabela 2: Gênero dos alunos pesquisados e o seu atual ramo de atuação. 

Gênero/Ramo 
de atuação Agricultura Comércio Indústria 

 
Serviço 
Público 

 
Terceiro 

Setor 
Outro 

 
Feminino 

 

 
1,87% 

 
18,50% 14,75% 35,60% 3,98% 25,29% 

 
Masculino 

 
 

2,26% 11,46% 21,27% 42,23% 7,09% 15,69% 

 

A tabulação cruzada sobre o atual ramo de atuação e o gênero dos alunos 

que responderam à pesquisa demonstra 35,6% dos representantes do sexo 

feminino atuam no serviço público, 18,5% atuam no comércio, 14,7% atuam nas 

indústrias, 3,9% atuam no terceiro setor, 1,8% atuam na agricultura e 25,2% atuam 

em outras atividades. Em relação aos representantes do sexo masculino, 42,2% 

atuam no serviço público, 21,2% atuam nas indústrias, 11,4% atuam no comércio, 

7% atuam no terceiro setor, 2,2% atuam na agricultura e 15,6% possuem outros 

ramos de atuação.  
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4.2. Fatores Motivacionais que Levaram os Alunos a Buscarem um Curso de 

Gestão Ambiental. 

 

Gráfico 6: Fatores motivacionais que levaram os alunos a ingressarem no curso 
de Gestão Ambiental. 

 

O gráfico que aponta os fatores motivacionais que levaram os alunos a 

ingressar em um curso de Gestão Ambiental demonstra que 44,7% dos alunos que 

responderam à pesquisa, buscaram o curso em função de uma preocupação com a 

questão ambiental, sendo 24,1% dos alunos buscaram o curso com a finalidade de 

um crescimento profissional, 21,5% dos alunos buscaram o curso em função de 

visualizar uma nova oportunidade no mercado de trabalho e 9,5% dos alunos 

buscaram o curso com as mais diversas finalidades. De acordo com Reis et al. 

(2005) cursos superiores relacionados à área ambiental cresceram de forma 

surpreendente no Brasil na década passada e no início do século XXI, sendo que 

esta situação possivelmente foi estimulada pela política de aumento de instituições 

de ensino superior, cursos e vagas oferecidas que foram propagadas nos últimos 

anos pelo Ministério da Educação, além da crescente preocupação ambiental que 

gerou um acréscimo na procura de profissionais qualificados nessa área. 
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Na tabela a seguir, é possível observar os fatores motivacionais que levaram 

os alunos a buscarem um curso de Gestão Ambiental de acordo com seu 

respectivo gênero: 

Tabela 3: Relação do gênero e os fatores motivacionais que levaram os alunos a ingressarem 
no curso de Gestão Ambiental. 

Gênero/ 
Fatores 

motivacionais 

 
Crescimento 
profissional 

 
Nova 

oportunidade 
no mercado 

 

Preocupação 
com a questão 

ambiental 
Outro 

Feminino 22,48% 18,74% 48,01% 10,77% 

Masculino 
 

25,19% 
 

23,38% 42,68% 8,75% 

 

A tabulação cruzada em relação ao gênero e os fatores motivacionais que 

levaram os alunos pesquisados a ingressarem em um curso de Gestão Ambiental 

demonstrou que 22,4% dos representantes do sexo feminino buscam um 

crescimento profissional, 18,7% buscam uma nova oportunidade no mercado de 

trabalho, 48% demonstraram a preocupação com a questão ambiental o motivo 

pelo qual se inscreveram no curso e 10,7% alegaram outros motivos. Em relação 

aos representantes do sexo masculino, 25,1% estão buscando um crescimento 

profissional, 23,3% visualizam uma nova oportunidade no mercado de trabalho, 

42,6% demonstram uma preocupação com a questão ambiental e 8,7% alegam 

outros motivos que levaram a buscar um curso de Gestão Ambiental. De acordo 

com Schenkel (2012) cursos superiores na área de Gestão Ambiental são 

organizados em formato disciplinar, modular e interdisciplinar, sendo que os focos 

podem ser diversos, podendo ter um enfoque na Administração, Engenharias e 

Ecologia. Em uma pesquisa realizada por Barreiros, Ferreira e Vieira (2004) as 

mulheres evidenciaram uma maior intenção de comportamento pró-ambiental, no 

entanto, os homens aparentaram possuir maior conhecimento. 
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Na tabela a seguir, é possível observar os fatores motivacionais que levaram 

os alunos a buscarem um curso de Gestão Ambiental de acordo com sua 

respectiva área de atuação: 

Tabela 4: Fatores motivacionais que levaram os alunos a buscarem um curso de Gestão 
Ambiental de acordo com sua respectiva área de atuação. 

 
Fatores 

motivacionais/Área de 
atuação 

 

 
Crescimento 
profissional 

 

Nova 
oportunidade no 

mercado 

Preocupação com 
a questão 
ambiental 

Outro 

 
 

Agricultura 
 
 

8,70% 26,09% 43,48% 21,74% 

 
 

Comércio 
 
 

9,68% 28,39% 50,97% 10,97% 

 
 

Indústria 
 
 

30,88% 25,49% 36,76% 6,86% 

 
 

Serviço Público 
 
 

31,48% 15,97% 42,82% 9,72% 

 
 

Terceiro Setor 
 
 

14,06% 23,44% 48,44% 14,06% 

 
 

Outro 
 
 

17,92% 23,11% 50,94% 8,02% 

 

A tabulação cruzada sobre o atual ramo de atuação dos alunos matriculados 

no curso de Gestão Ambiental e os fatores motivacionais que levaram a buscarem 

o curso, demonstrou que em relação aos alunos que atuam na Agricultura, 43,4% 

afirmaram que o principal motivo foi uma preocupação com a questão ambiental, 

26% visualizam uma nova oportunidade no mercado de trabalho, 8,7% almejam um 
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crescimento profissional, e 21,7% alegaram outros motivos que levaram a realizar o 

curso. Em relação aos alunos que atuam no Comércio, 50,9% demonstraram uma 

preocupação com a questão ambiental, 28,3% visualizam uma nova oportunidade 

no mercado de trabalho, 9,6% almejam um crescimento profissional, e 10,9% 

alegaram outros motivos que os levaram a realizar o curso. Em relação aos alunos 

que atuam na Indústria, 36,7% demonstraram uma preocupação com a questão 

ambiental, 30,8% visualizam um crescimento profissional, 25,4% almejam uma 

nova oportunidade no mercado de trabalho e 6,8% alegaram outros motivos que os 

levaram a realizar o curso de Gestão Ambiental. Em relação aos alunos que atuam 

no Serviço Público, 42,8% demonstraram uma preocupação com a questão 

ambiental, 31,4% almejam um crescimento profissional, 15,9% visualizam uma 

nova oportunidade no mercado de trabalho e 9,7% alegaram outros motivos que os 

levaram a realizar o curso de Gestão Ambiental. Em relação aos alunos que atuam 

no Terceiro Setor, 48,4% demonstraram uma preocupação com a questão 

ambiental como o principal motivo que os levaram a realizar o curso de Gestão 

Ambiental, 23,4% visualizam uma nova oportunidade no mercado de trabalho, 14% 

alegaram buscar um crescimento profissional, e 14% alegaram outros motivos que 

os levaram a realizar o curso. De acordo com Donaire (1996), a questão ambiental 

vem assumindo um destaque cada vez mais significativo na sociedade, com 

repercussões no dia-a-dia das organizações e no ambiente de negócios em que 

elas operam. 

 

4.3. Expectativas dos Alunos após a Formação no Curso de Gestão Ambiental. 

 

A legislação ambiental atualmente vem impondo regras para a utilização dos 

recursos naturais, como o Código Florestal, sendo que estes fatos abrem a 

possibilidade para que o profissional em Gestão Ambiental venha atuar no setor 

privado, como em fazendas, cooperativas e agroindústrias, além de secretarias de 

meio ambiente e obras, municipais ou estaduais.  

Segundo Schenkel (2012) o profissional em Gestão Ambiental precisa, 

necessariamente, desenvolver um conhecimento abrangente, pois, suas 

atribuições envolvem o planejamento, organização, direção e controle das ações 
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antrópicas sobre o meio ambiente, portanto, estas capacidades são fundamentais 

para que possa se inserir com sucesso no mercado de trabalho. 
 

Gráfico 7: Pretensão de área de atuação após a formação no curso de Gestão Ambiental. 

 

O Gráfico de pretensão de área de atuação demonstra que a maioria dos 

alunos que responderam a pesquisa, após a finalizarem o curso, pretendem atuar 

no Serviço Público, com 40,4% das respostas, sendo que 33,2% dos alunos 

pretendem atuar no Setor Privado, 5,1% dos alunos pretendem desenvolver as 

práticas de Gestão Ambiental na Agricultura, sendo que 1,4% dos alunos 

pretendem atuar no Terceiro Setor e 19,7% pretendem atuar em outras áreas. 

Segundo Schenkel (2012) avaliando-se o perfil de egressos de alunos bacharéis 

em Gestão Ambiental, destacam-se a multidisciplinaridade, a formação generalista, 

o olhar integrado e também o domínio de ferramentas ou instrumentos de Gestão 

Ambiental. 

Na tabela a seguir, é possível observar o gênero dos alunos pesquisados e 

sua pretensão de área de atuação após a finalização do curso de Gestão 

Ambiental: 
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Tabela 5: Gênero dos alunos pesquisados e sua pretensão de área de atuação após a 
finalização do curso de Gestão Ambiental. 

Gênero/pretensão 
de área de atuação 

 
Agricultura 

 
Serviço 
Público 

Setor 
privado 

Terceiro 
Setor Outro 

 
 

Feminino 
 
 

5,62% 40,28% 32,79% 1,64% 19,67% 

 
 
 

Masculino 
 
 
 

4,83% 40,57% 33,48% 1,36% 19,76% 

 

O quadro que demonstra os dados obtidos em relação ao gênero do aluno 

que respondeu ao questionário de pesquisa e sua pretensão de área de atuação 

aponta que não houve diferenças significativas entre as respostas obtidas dos 

representantes do sexo masculino e feminino. Em relação aos representes do sexo 

feminino, 40,2% possuem o desejo de atuar no Serviço Público após a conclusão 

do curso, sendo que 32,7% pretendem atuar em empresas do Setor Privado, 5,6% 

pretendem desenvolver suas atividades relacionadas com a Agricultura, 1,6% 

pretendem atuar no Terceiro Setor e 19,6% pretendem atuar em outras áreas. Em 

relação aos representantes do sexo masculino que contribuíram com a pesquisa, 

40,5% pretendem atuar no Serviço Público, 33,4% pretendem atuar em empresas 

do Setor Privado, 4,8% pretendem atuar na agricultura, 1,3% pretendem atuar no 

Terceiro Setor, e 19,7% buscam outras áreas de atuação. Segundo Schenkel 

(2012), a Gestão Ambiental envolve um amplo campo de conhecimentos e 

saberes, assim como de atuação profissional, sendo necessária uma visão 

sistêmica ou holística para caracterizar a formação e atuação de gestores 

ambientais, bem como da inter ou transdisciplinaridade dos processos de 

formação, desta forma, pode-se dizer que o gestor ambiental atua nos segmentos 

urbano e rural, além do setor público, privado e não governamental, podendo ser 

um profissional autônomo ou assalariado. 
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Gráfico 8: Expectativa de salário inicial na profissão de gestor ambiental. 

 

A expectativa dos alunos em relação ao salário inicial na profissão de gestor 

ambiental demonstra que 49,8% dos alunos possuem a expectativa de ter um 

salário mensal que varia de 2.500,01 a 4.000,00 reais, sendo que 25,3% dos 

alunos possuem uma expectativa de salário inicial na profissão de 1.000,01 a 

2.500,00 reais mensais, 23% dos alunos possuem uma expectativa de salário 

inicial na profissão acima de 4.000,00 reais mensais e somente 1,8% dos alunos 

possuem uma expectativa de salário inicial na profissão, com até 1.000,00 reais 

mensais. Morgado, Ramalho e Geroto (2010) realizaram uma pesquisa com 

egressos de um Curso de Gestão Ambiental da Escola Superior de Agricultura Luiz 

de Queiroz da Universidade de São Paulo (ESALQ) no que se refere à 

remuneração destes profissionais, sendo que os resultados apontaram que 4,4% 

dos egressos recebiam menos de dois salários mínimos, 22,1% entre dois e quatro 

salários mínimos, 44,1% entre quatro e seis salários mínimos, 8,8% entre oito e 

dez salários mínimos, 2,9% entre dez e doze salários mínimos e 1,5% acima de 

doze salários mínimos. 
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Na tabela a seguir, é possível observar o gênero dos alunos pesquisados e 

a expectativa de salário inicial na profissão de gestor ambiental: 

Tabela 6: Gênero dos alunos pesquisados e a expectativa de salário inicial na profissão de 
gestor ambiental. 

 

A tabulação cruzada em relação ao gênero e a expectativa de salário inicial 

na profissão demonstrou que 47,3% dos representantes do sexo feminino possuem 

uma expectativa de salário inicial de 2.500,01 a 4.000,00 reais mensais, 36% 

possuem uma expectativa de salário inicial mensal de 1.000,01 a 2.500,00 reais, 

14,7% possuem uma expectativa de salário inicial mensal acima de 4.000,00 reais, 

e 1,8% possuem uma expectativa de salário inicial mensal de até 1.000,00 reais. 

Em relação aos representantes do sexo masculino, 51,4% possuem uma 

expectativa de salário inicial mensal na profissão de 2.500,01 a 4.000,00, 28,3% 

possuem uma expectativa de salário inicial mensal acima 4.000,00 reais, 18,4% 

possuem uma expectativa de salário inicial mensal de 1.000,01 a 2.500,00 reais e 

1,8% possuem uma expectativa de salário inicial mensal de até 1.000,00 reais. 

Segundo Madalozzo, Martins e Shiratori (2010), a participação das mulheres 

no mercado de trabalho representa um dos pontos centrais da análise econômica 

sob a ótica feminista, sendo que um aumento da participação das mulheres no 

mercado de trabalho em conjunto com a diminuição da diferença salarial média 

entre os dois gêneros, as mulheres ainda enfrentam uma grande dificuldade de 

serem remuneradas e promovidas em relação aos homens. 

Gênero/salário inicial na 
profissão 

Acima de 
4.000,00 R$ 

Até 1.000,00 
R$ 

 
De 1.000,01 
a 2.500,00 

R$ 

De 2.500,01 a 
4.000,00 R$ 

Feminino 
 

14,75% 
 

1,87% 36,07% 47,31% 

Masculino 
 

28,36% 
 

1,81% 18,40% 51,43% 
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Na tabela a seguir, é possível observar o ano ingressante do aluno no curso 

de Gestão Ambiental e expectativa de salário inicial na profissão de gestor 

ambiental: 

Tabela 7: Ano ingressante dos alunos no curso de Gestão Ambiental e expectativa de salário 
inicial na profissão de gestor ambiental. 

 
 

Ano ingressante/salário 
inicial 

 

 
Acima de 

4.000,00 R$ 

 
Até 1.000,00 

R$ 

 
De 1.000,01 a 
2.500,00 R$ 

 
De 2.500,01 a 
4.000,00 R$ 

2013 
 

22,78% 
 

3,38% 24,05% 49,79% 

2014 
 

25,47% 
 

1,08% 25,20% 48,24% 

2015 
 

21,28% 
 

1,65% 26,03% 51,03% 

 

A tabulação cruzada sobre o ano ingressante dos alunos no curso de 

Gestão Ambiental e a expectativa de salário inicial na profissão demonstra que 

relação aos alunos que iniciaram o curso no ano de 2013, 49,7% possuem a 

expectativa de salário inicial de 2.500,01 a 4.000,00 reais mensais, 24% possuem 

uma expectativa de 1.000,01 a 2.500,00 reais mensais, 22.7% possuem uma 

expectativa de acima de 4.000,00 reais mensais e 3,3% possuem uma expectativa 

de até 1.000,00 reais mensais. Em relação aos alunos que iniciaram o curso de 

Gestão Ambiental no ano de 2014, 48,2% possuem uma expectativa de um salário 

inicial na profissão de 2.500,01 a 4.000,00 reais mensais, 25,4% possuem uma 

expectativa de um salário inicial acima de 4.000,00 reais mensais, 25,2% possuem 

uma expectativa de salário inicial de 1.000,01 a 2.500,00 reais mensais, e 1% 

possuem uma expectativa de salário inicial mensal de até 1.000,00 reais. Em 

relação aos alunos que iniciaram o curso de Gestão Ambiental no ano de 2015, 

51% possuem uma expectativa de salário inicial na profissão de 2.500,01 a 

4.000,00 reais mensais, 26% possuem uma expectativa de um salário inicial de 

1.000,01 a 2.500,00 reais mensais, 21,2% possuem uma expectativa de salário 
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inicial de acima de 4.000,00 reais mensais, e 1,6% possuem uma expectativa de 

salário inicial de até 1.000,00 reais mensais. 

Na tabela a seguir, é possível observar o atual ramo de atuação dos alunos 

do curso de Gestão Ambiental que responderam à pesquisa e a expectativa de 

salário inicial na profissão de gestor ambiental: 

Tabela 8: Atual ramo de atuação dos alunos do curso de Gestão Ambiental a e a expectativa 
de salário inicial na profissão de gestor ambiental. 

Ramo de 
atuação/salário 

inicial 
Acima de 

4.000,00 R$ 
Até 1.000,00 

R$ 
De 1.000,01 a 
2.500,00 R$ 

De 2.500,01 a 
4.000,00 R$ 

 
 

Agricultura 
 
 

26,09% 4,35% 21,74% 47,83% 

 
 

Comércio 
 
 

15,48% 3,87% 38,06% 42,58% 

 
 

Indústria 
 
 

20,59% 1,47% 23,04% 54,90% 

 
 

Serviço Público 
 
 

28,70% 0,46% 19,21% 51,62% 

 
Terceiro Setor 

 
 

29,69% 1,56% 17,19% 51,56% 

 
Outro 

 

 
 

16,98% 
 
 

3,30% 33,49% 46,23% 
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A tabulação cruzada sobre o atual ramo de atuação dos alunos do curso de 

Gestão Ambiental e o salário inicial na profissão de gestor ambiental demonstra 

que 47,8% dos alunos que atuam na Agricultura possuem uma expectativa de 

salário inicial na profissão de 2.500,01 a 4.000,00 reais mensais, 26% possuem 

uma expectativa de salário inicial acima de 4.000,00 reais mensais, 21,7% 

possuem uma expectativa de salário inicial de 1.000,01 a 2.500,00 reais mensais, e 

4,3% possuem uma expectativa de salário inicial de até 1.000,00 reais mensais. 

Em relação aos alunos que atuam no Comércio, 42,5% possuem uma expectativa 

de salário inicial de 2.500,01 a 4.000,00 reais mensais, 38% possuem uma 

expectativa de salário inicial de 1.000,01 a 2.500,00 reais mensais, 15,4% possuem 

uma expectativa de salário inicial de acima de 4.000,00 reais mensais, e 3,8% 

possuem uma expectativa de salário inicial de até 1.000,00 reais mensais. Em 

relação aos alunos que atuam em Indústrias, 54,9% possuem uma expectativa de 

salário inicial de 2.500,01 a 4.000,00 reais mensais, 23% possuem uma expectativa 

de salário inicial de 1.000,01 a 2.500,00 reais mensais, 20,5% possuem uma 

expectativa de salário inicial de acima de 4.000,00 reais mensais, e 1,4% possuem 

uma expectativa de salário inicial de até 1.000,00 reais mensais. Em relação aos 

alunos que atuam no Serviço Público, 51,6% possuem uma expectativa de salário 

inicial de 2.500,01 a 4.000,00 reais mensais, 28,7% possuem uma expectativa de 

salário inicial acima de 4.000,00 reais mensais, 19,2% possuem uma expectativa 

de salário inicial de 1.000,01 a 2.500,00 reais mensais, e 0,4% possuem uma 

expectativa de salário inicial de até 1.000,00 reais mensais. Em relação aos alunos 

que atuam no Terceiro Setor, 51,5% possuem uma expectativa de salário inicial de 

2.500,01 a 4.000,00 reais mensais, 29,6% possuem uma expectativa de salário 

inicial de acima de 4.000,00 reais mensais, 17,1% possuem uma expectativa de 

salário inicial de 1.000,01 a 2.500,00 reais mensais, e 1,5% possuem uma 

expectativa de salário inicial de até 1.000,00 reais mensais. De acordo com Schultz 

(1973), a crescente valorização da formação superior se caracteriza como 

estratégia de enfrentamento do desemprego e inserção no mercado de trabalho 

apoiando-se na teoria do capital humano que considera o investimento em 

educação estratégico para impulsionar a ascensão social dos indivíduos e o 

crescimento econômico da sociedade. 
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Gráfico 9: Percepção dos alunos em relação às oportunidades no mercado de 
trabalho para o gestor ambiental. 

 

 

O gráfico que apresenta a percepção dos alunos sobre o mercado de 

trabalho para o gestor ambiental demonstra que 37,5% dos alunos acreditam que o 

mercado se encontra em alta, 31,4% acreditam que a profissão de gestor ambiental 

terá um futuro promissor, 11,7% acreditam que as oportunidades no mercado estão 

desfavoráveis para o gestor ambiental, e 19,2% não souberam responder à 

respeito. Para Schenkel (2012), os cursos de tecnologia em Gestão Ambiental 

estabeleceram um vínculo mais forte com questões de mercado, compreendendo a 

construção de um perfil de profissional a ser formado e a própria estrutura 

curricular moldados pelas necessidades apontadas pelo potencial mercado de 

trabalho para o Gestor Ambiental, por outro lado, os bacharelados em Gestão 

Ambiental estabeleceram um vínculo mais elevado com questões socioambientais 

gerais, resultado em um perfil mais generalista.  

A tabela a seguir apresenta o gênero dos alunos pesquisados em relação à 

percepção do mercado de trabalho para o gestor ambiental: 
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Tabela 9: Gênero dos alunos pesquisados e sua percepção sobre as oportunidades no 
mercado de trabalho para o gestor ambiental. 

 
Gênero/mercado de 

trabalho 
 

Desfavoráveis Futuro 
Promissor 

Mercado 
em alta 

Não soube 
responder 

 
 

Feminino 
 
 

14,75% 30,44% 32,55% 22,25% 

 
 

Masculino 
 
 

9,80% 32,13% 40,72% 17,35% 

 

A tabulação cruzada em relação ao gênero e a percepção sobre o mercado 

de trabalho para o gestor ambiental apontou que os representantes do sexo 

masculino estão otimistas em relação às oportunidades, com 40,7% demonstrando 

acreditar que o mercado está em alta para a profissão, sendo que 32,1% acreditam 

que o futuro em relação à profissão será promissor, 9,8% demonstram acreditar 

que as oportunidades estão desfavoráveis no momento, e 17,3% não souberam 

responder a respeito. Em relação aos alunos representantes do sexo feminino, 

32,5% acreditam que o mercado se encontra em alta, com 30,4% demonstrando 

acreditar que a profissão terá um futuro promissor em relação às oportunidades, 

14,7% acreditam que o mercado se encontra desfavorável, e 22,2% não souberam 

responder a respeito. 

Segundo Ferro, Bonacelli e Assad (2006) a biodiversidade vem sendo 

apontada como um fator de importância estratégica devido ao seu potencial como 

fornecedora de matéria-prima para diversos setores da economia, sendo que 

diante deste quadro, que também apresenta a destruição deste patrimônio, têm se 

inserido muitas estratégias de empresas, as quais têm procurado acompanhar e 

aproveitar o desenvolvimento de novas oportunidades tecnológicas abertas pelos 

mercados de produtos obtidos de forma ambientalmente responsável, sendo que a 

incorporação de modelos sustentáveis de uso dos recursos é, portanto, vista como 

um diferencial capaz de gerar vantagens competitivas. 



72 

 

A tabela a seguir apresenta a região na qual os alunos participantes da 

pesquisa pertencem e suas respectivas percepções em relação às oportunidades 

no mercado de trabalho: 

Tabela 10: Região dos alunos participantes da pesquisa e suas respectivas percepções em 
relação às oportunidades no mercado de trabalho. 

 
 

Região/mercado 
de trabalho 

 

Desfavoráveis Futuro promissor Mercado 
em alta 

Não soube 
responder 

 
 
Centro-Oeste 
 
 

12,50% 31,25% 40,63% 15,63% 

 
 

Nordeste 
 
 

9,15% 28,10% 35,95% 26,80% 

 
 

Norte 
 
 

8,47% 27,12% 38,98% 25,42% 

 
 

Sudeste 
 
 

13,85% 30,47% 39,06% 16,62% 

 
 

Sul 
 
 

11,74% 34,74% 36,15% 17,37% 

 

A tabulação cruzada em relação às regiões do Brasil e a percepção dos 

alunos em relação mercado de trabalho demonstra que 40,6% dos alunos da 

região Centro-Oeste do Brasil acreditam que o mercado está em alta para a 

atuação de gestores ambientais, 31,2% acreditam que a profissão apresenta um 

futuro promissor, 12,5% acreditam que o mercado se encontra desfavorável, e 

15,6% não souberam responder a respeito. Em relação aos alunos da região 

Nordeste do Brasil, 35,9% acreditam que o mercado se encontra em alta, 28,1% 
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acreditam que a profissão terá um futuro promissor, 9,1% acreditam que o mercado 

está desfavorável, e 26,8% não souberam responder a respeito. Em relação aos 

alunos da região Norte do Brasil, 38,9% acreditam que o mercado se encontra em 

alta, 27,1% acreditam que a profissão terá um futuro promissor, 8,4% acreditam 

que as oportunidades no mercado de trabalho estão desfavoráveis para o gestor 

ambiental, e 25,4% não souberam responder. Em relação aos alunos habitantes na 

região Sudeste do Brasil, 39% acreditam que o mercado se encontra em alta, 

30,4% acreditam que a profissão terá um futuro promissor, 13,8% acreditam que as 

oportunidades no mercado estão desfavoráveis para o gestor ambiental, e 16,6% 

não souberam responder à respeito. Em relação aos alunos habitantes da região 

Sul do Brasil, 36,1% acreditam que o mercado se encontra em alta para o gestor 

ambiental, 34,7% demonstraram acreditar que a profissão terá um futuro promissor, 

11,7% acreditam que as oportunidades no mercado de trabalho estão 

desfavoráveis para o gestor ambiental, e 17,3% não souberam responder a 

respeito. 

De acordo com Pombo e Magrini (2008), países em desenvolvimento que 

apresentam grandes desigualdades sociais, como o Brasil, observa-se uma 

tendência recente muito promissora, a responsabilidade social empresarial, sendo 

que a região brasileira predominante, em termos de número de certificações ISO 

14001, que trata sobre a Gestão Ambiental, é a região sudeste, enquanto a 

Petrobras é a empresa de maior destaque no cenário nacional, sendo que os 

setores industriais automotivo, petroquímico e químico e o setor de prestação de 

serviços são os que possuem o maior número de certificações. 

A tabela a seguir apresenta o atual ramo de atuação dos alunos 

matriculados no curso de Gestão Ambiental e a sua percepção em relação às 

oportunidades no mercado de trabalho para o gestor ambiental: 
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Tabela 11: Atual ramo de atuação dos alunos participantes da pesquisa e a sua 
percepção em relação às oportunidades no mercado de trabalho para o gestor 
ambiental. 

Atual ramo de 
atuação/mercado de 

trabalho 

 
Desfavoráveis 

 
Futuro 

promissor 
Mercado 
em alta 

Não soube 
responder 

 
 

Agricultura 
 
 

13,04% 30,43% 39,13% 17,39% 

 
 

Comércio 
 
 

18,06% 33,55% 29,03% 19,35% 

 
 

Indústria 
 
 

9,80% 28,92% 41,67% 19,61% 

 
 

Serviço Público 
 
 

10,42% 31,25% 38,66% 19,68% 

 
 

Terceiro Setor 
 
 

18,75% 40,63% 26,56% 14,06% 

 
 

Outro 
 
 

9,43% 30,19% 40,57% 19,81% 

 

A tabulação cruzada em relação ao atual ramo de atuação dos alunos 

pesquisados e sua percepção sobre as oportunidades no mercado de trabalho para 

o gestor ambiental demonstrou que para os alunos atuantes na Agricultura, 39,1% 

acreditam que o mercado se encontra em alta, 30,4% acreditam que a profissão 

terá um futuro promissor, 13% acreditam que as oportunidades para o gestor 

ambiental no mercado de trabalho se encontram desfavoráveis, e 17,3% não 

souberam responder. Em relação aos alunos participantes da pesquisa que atuam 

no Comércio, 29% acreditam que o mercado se encontra em alta para o gestor 



75 

 

ambiental, 33,5% acreditam que a profissão terá um futuro promissor, 18% 

acreditam que as oportunidades no mercado de trabalho para o gestor ambiental 

se encontram desfavoráveis, e 19,3% não souberam responder. Em relação aos 

alunos participantes da pesquisa que atuam em Indústrias, 41,6% acreditam que o 

mercado se encontra em alta para o gestor ambiental, 28,9% acreditam que a 

profissão terá um futuro promissor, 9,8% acreditam que as oportunidades para o 

gestor ambiental no mercado de trabalho se encontram desfavoráveis, e 19,6% não 

souberam responder a respeito. Em relação aos alunos que atuam no Serviço 

Público, 38,6% acreditam que o mercado se encontra em alta para o gestor 

ambiental, 31,2% demonstraram acreditar que a profissão terá um futuro promissor, 

10,4% acreditam que as oportunidades para o gestor ambiental no mercado de 

trabalho se encontram desfavoráveis, e 19,6% não souberam responder a respeito. 

Em relação aos alunos participantes da pesquisa que atuam no Terceiro Setor, 

26,5% acreditam que o mercado se encontra em alta para o gestor ambiental, 

40,6% acreditam que a profissão terá um futuro promissor, 18,7% acreditam que as 

oportunidades para o gestor ambiental no mercado de trabalho se encontram 

desfavoráveis, e 14% não souberam responder a respeito. 

Segundo Azevedo (1997) as oportunidades de lucro econômico provêm, 

sobretudo, de situações em que o mercado ainda não atingiu o seu equilíbrio, 

sendo que o acontecimento de contingências imprevistas, como a regulamentação 

ambiental, exigências do consumidor, barreiras à exportação de produtos que 

provoquem danos ao meio ambiente e inovação tecnológica, cria a oportunidade de 

lucro para aqueles que de forma mais rápida e eficientemente se adaptarem às 

estas mudanças. 

 

4.4. Estudo Comparativo da Percepção em Governança e Sustentabilidade dos 

Estudantes do Curso de Gestão Ambiental. 

Os resultados da análise das respostas de cada questão e sua 

correspondente discussão passaram a ser apresentados na sequência. Para essa 

apreciação as questões foram agrupadas (ou não) conforme o seu enfoque de 

modo a tornar mais efetiva a análise dos temas. 
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Enfoque: Visão de negócios integrada à gestão sustentável. 

Para a avaliação da percepção sobre a sustentabilidade por parte dos 

alunos quanto à lucratividade e competição com atitudes sustentáveis foi 

apresentado uma questão, sendo ela - Atualmente, existem consumidores com 

consciência ambiental, nos quais exigem atitudes ecológicas de qualquer empresa. 

É possível obter lucro e competitividade com atitudes sustentáveis? – ofereceu as 

seguintes respostas como alternativas: 

a) Ao reduzir o consumo de recursos naturais, como a energia e a água, 

os empreendimentos também economizam seus recursos financeiros. 

b) Atitudes sustentáveis demandam tempo e grandes quantidades de 

capital para as empresas que adotam estas práticas, motivos pelos quais, 

inviabilizam o processo. 

c) Não é possível, e sob o ponto de vista econômico não é 

recomendável. 

d) No ambiente empresarial a economia e a ecologia não são 

compatíveis. 

Gráfico 10: Frequência percentual de respostas por alternativa dos alunos do curso 
de Gestão Ambiental em relação ao questionamento sobre competição e atitudes 
sustentáveis. 
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A adoção de atitudes sustentáveis dentro das organizações gera lucro e 

possibilita a criação de novos métodos dentro de processos produtivos, como o 

conhecimento do ciclo de vida dos produtos oferecidos aos clientes, além da 

necessidade de optar por materiais que causam um menor impacto no meio 

ambiente. Atualmente, a opção por produtos ecológicos vem sendo difundida entre 

os clientes, portanto as adoções de tais práticas proporcionam uma maior 

competividade no mercado. De acordo com Portugal Junior et al. (2012) a questão 

ambiental vem se tornando uma diretriz importante para as empresas, levando a 

processos de tomada de decisão que internalizam os impactos causados ao meio 

ambiente como uma forma de evitar problemas relativos a multas, investigações e 

outras ocorrências que venham a prejudicar a imagem da empresa, desta forma, 

gestores ambientais tem a necessidade de ter plena consciência dos benefícios 

possibilitados pelas atitudes sustentáveis no momento em que desenvolverem suas 

atividades dentro das empresas.  

No geral, os alunos tiveram um percentual de acerto na questão considerado 

dentro do esperado, sendo que houve pouca variação entre os percentuais, 

considerando o ano ingressante dos alunos no curso de Gestão Ambiental, desta 

forma, tanto os alunos que estão concluindo o curso, assim como os intermediários 

e os iniciantes, apresentaram um desempenho satisfatório no tema abordado. 

Enfoque: Produção ecoeficiente. 

Para a avaliação da percepção sobre a sustentabilidade por parte dos 

alunos quanto às características da produção ecoeficiente foi apresentado uma 

questão, sendo ela - A produção mais limpa é uma abordagem para a produção 

ecoeficiente. Qual é a característica de uma produção ecoeficiente? – ofereceu as 

seguintes respostas como alternativas: 

a) Utilização de materiais tóxicos e inutilizáveis após o consumo. 

b) Utilização de processos limpos e com baixo consumo de energia. 

c) Produtos que são difíceis de desmontar, consertar e reciclar. 

d) Máxima utilização de embalagens. 
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Gráfico 11: Frequência percentual de respostas por alternativa dos alunos do curso de 
Gestão Ambiental em relação às características da ecoeficiência. 

 
 

A ecoeficiência é caracterizada por ser uma atitude que leva ao 

desenvolvimento sustentável em função de que possibilita a geração de produtos 

com menor utilização de matérias-primas e energia, além de gerar menos resíduos 

dentro dos processos produtivos. Segundo May, Lustosa e Vinha (2003), o termo 

ecoeficiência é o que melhor traduz a meta de integrar eficiência econômica e 

ecológica. De acordo com Vellani e Ribeiro (2009) a ecoeficiência expressa a 

competência da empresa em operar sem degradar ou contaminar o meio ambiente 

e consumir recursos naturais de acordo com a capacidade de sustentação dos 

ecossistemas, pois um negócio ecoeficiente reduz o desperdício e obtém mais 

lucros. No momento em que um gestor ambiental implantar um Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) em uma organização, o mesmo tende a ocasionar em uma 

diminuição dos custos, redução da poluição e proporciona um diferencial 

competitivo, desta forma, é importante que o gestor ambiental tenha ciência de tais 

práticas. 

Se tratando sobre ecoeficiência os alunos participantes da pesquisa tiveram 

um percentual de acerto na questão considerado acima do esperado, pois mesmo 

os alunos ingressantes no curso tiveram um percentual de acerto de cerca de 90%, 
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desta forma, tanto os alunos que estão concluindo o curso, assim como os 

intermediários e os iniciantes, apresentaram um desempenho satisfatório na 

temática abordada. 

Enfoque: Adesão das micro e pequenas empresas à sustentabilidade. 

Para a avaliação da percepção sobre a sustentabilidade por parte dos 

alunos quanto à importância da adesão das micro e pequenas empresas à 

sustentabilidade foi apresentado uma questão, sendo ela – O tripé da 

sustentabilidade, também conhecido como triple bottom line, corresponde aos 

resultados de uma organização medidos em termos sociais, ambientais e 

econômicos. Qual é a importância da adesão das micro e pequenas empresas à 

sustentabilidade? – ofereceu as seguintes respostas como alternativas: 

a) As micro e pequenas empresas constituem a minoria dos negócios 

em todos os países e geram poucos empregos e postos de trabalho. 

b) As micro e pequenas empresas descartam a preservação ambiental 

para maiores investimentos em competitividade. 

c) No Brasil, micro e pequenas empresas são responsáveis por 5% dos 

empregos formais e correspondem a mais de 10% do total de empresas 

formalizadas. 

d) No Brasil, os pequenos negócios e empreendimentos são aliados 

importantes para a promoção da sustentabilidade e do desenvolvimento 

sustentável. 
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Gráfico 12: Frequência percentual de respostas por alternativa dos alunos do curso de 
Gestão Ambiental em relação à importância da adesão das micro e pequenas empresas 
à sustentabilidade. 

 
 

Atualmente, as grandes corporações vem exigindo uma postura sustentável  

por parte de seus fornecedores, como a adoção da certificação ISO 14001, desta 

forma, mesmo as micro e pequenas empresas que oferecem produtos ou serviços 

para grandes corporações vem sendo obrigadas a adotar a sustentabilidade em 

seus processos, além de que clientes também valorizam as empresas que são 

ambientalmente corretas. De acordo com Nascimento (2005) o conceito de Gestão 

Ambiental foi sendo expandido, incluindo as repercussões sociais das ações 

ambientais e a elevação destas preocupações para o nível estratégico das 

empresas. 

Em relação à importância da adoção da sustentabilidade por parte das micro 

e pequenas empresas, os alunos que participaram da pesquisa tiveram um 

desempenho satisfatório no questionamento apresentado, com uma pequena 

variação no percentual de acerto na questão entre os alunos iniciantes, 

intermediários e concluintes, sendo que os alunos intermediários e concluintes 

tiveram um percentual ligeiramente superior em relação aos iniciantes, desta forma, 

o resultado demonstra que ao longo do curso, os alunos tendem a compreender a 
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importância da adesão da sustentabilidade por parte das empresas de uma forma 

mais eficiente. 

Enfoque: Certificações que apontam produtos e serviços sustentáveis. 

Para a avaliação da percepção sobre a sustentabilidade por parte dos 

alunos quanto à importância das certificações que apontam produtos e serviços 

sustentáveis foi apresentado uma questão, sendo ela – Certificações ambientais 

são concedidas às empresas, que no processo de geração de produtos, adotam os 

dispositivos legais referentes às questões ambientais e seguem os procedimentos 

exigidos pelo órgão certificador. Neste sentido, qual é a importância das 

certificações que apontam produtos e serviços sustentáveis? – ofereceu as 

seguintes respostas como alternativas: 

a) A idoneidade das certificadoras que são responsáveis pelo processo 

de aprovação e fornecimento dos selos não pode ser garantida pela qualidade dos 

bens e serviços prestados. 

b) A certificação ambiental é um processo exclusivo de marketing, sendo 

que as práticas adotadas diariamente nas corporações não correspondem à sua 

realidade. 

c) As certificações de sustentabilidade não trazem valor e proporcionam 

uma confiabilidade duvidosa em relação à marca da empresa ou indústria 

responsável pela produção ou prestação de serviços sustentáveis. 

d) As certificações ambientais são o principal ponto de referência para 

que os consumidores e mercado reconheçam a autenticidade de produtos e 

serviços sustentáveis. 
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Gráfico 13: Frequência percentual de respostas por alternativa dos alunos do curso de 
Gestão Ambiental em relação à importância das certificações que apontam produtos e 
serviços sustentáveis. 

 
 

As certificações ambientais são concedidas às organizações que em seus 

processos de geração de produtos adotam dispositivos legais referentes às 

questões ambientais e apresentam determinados procedimentos que são exigidos 

pelo órgão responsável pela certificação ambiental. De acordo com Berte (2012), 

certificações e rotulagens ambientais surgem como uma das facetas do processo 

pelo qual a proteção do meio ambiente se converte em um valor social, sendo que 

o aumento da consciência ambiental a que se assiste, nos últimos anos, tem sido 

acompanhado por efeitos nos mercados consumidores de produtos e serviços, 

sendo que estes efeitos tem com frequência se apresentado na direção de uma 

crescente demanda de informação, de parte dos consumidores, sobre os aspectos 

ambientais envolvidos na produção, fator que cada vez mais tem influenciado sua 

decisão de compra.  

Em relação à importância da adoção das certificações que apontam para 

produtos e serviços sustentáveis, os alunos que participaram da pesquisa tiveram 

um desempenho considerado acima do esperado em relação à temática proposta, 

pois mesmo os alunos iniciantes no curso tiveram um percentual de acerto na 

questão de 93,8%, sendo que os alunos intermediários e concluintes tiveram um 
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percentual de acerto de 96,7% e 98,3%, respectivamente, desta forma, o resultado 

obtido foi considerado satisfatório. 

Enfoque: Produtos sustentáveis do ponto de vista ambiental. 

Para a avaliação da percepção sobre a sustentabilidade por parte dos 

alunos quanto aos produtos sustentáveis do ponto de vista ambiental foi 

apresentado uma questão, sendo ela – O que é um produto sustentável do ponto 

de vista ambiental? – ofereceu as seguintes respostas como alternativas: 

a) São aqueles que geram menores perdas, pelo fato de serem 

recicláveis e apresentar uma maior durabilidade, ou ainda, porque contém menos 

substâncias tóxicas e o processo de sua geração consome menos energia. 

b) Um produto sustentável é apenas uma imagem gerada pelo processo 

de marketing empresarial, sendo que não apresenta diferença em relação à 

produtos “normais”. 

c) Um produto sustentável do ponto de vista ambiental utiliza grandes 

quantidades de recursos naturais. 

d) Um produto sustentável do ponto de vista ambiental é produzido por 

atividades extrativistas. 
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Gráfico 14: Frequência percentual de respostas por alternativa dos alunos do curso 
de Gestão Ambiental em relação aos produtos sustentáveis do ponto de vista 
ambiental. 

 
 

Um produto sustentável é caracterizado por apresentar um eficiente 

desempenho ambiental ao longo de seu ciclo de vida, como funcionamento, nível 

de qualidade que possibilita a satisfação igual, ou superior, considerando-se a 

referência de um produto padrão. De acordo com Jabbour e Santos (2007), o 

desenvolvimento de produtos ambientalmente sustentáveis é uma das principais 

atividades das empresas comprometidas com a Gestão Ambiental efetiva. 

Em relação ao questionamento sobre produtos que são sustentáveis do 

ponto de vista ambiental, os alunos que participaram da pesquisa tiveram um 

desempenho satisfatório sobre a temática proposta, considerando que os alunos 

iniciantes no curso tiveram um percentual de acerto na questão de 92,9% e os 

alunos intermediários e concluintes tiveram um percentual de acerto de 94% e 

95,3% respectivamente, desta forma, o resultado obtido foi considerado dentro do 

esperado em relação ao tema proposto. 

Enfoque: Licenciamento ambiental. 

Para a avaliação da percepção sobre a sustentabilidade por parte dos 

alunos quanto ao licenciamento ambiental foi apresentado uma questão, sendo ela 
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– O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental autoriza a localização, instalação, ampliação e operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental (MMA). O que é Licença Prévia (LP)? – ofereceu as 

seguintes respostas como alternativas: 

a) Empresários que conseguem obter a Licença Prévia (LP) estão 

isentos de penalidades em função de crimes ambientais. 

b) A Licença Prévia permite ao empresário degradar Áreas de Proteção 

Permanente (APP). 

c) A Licença Prévia autoriza o empresário a desenvolver o projeto do 

empreendimento de acordo com as exigências dos órgãos ambientais. 

d) A Licença Prévia (LP) é um instrumento utilizado por grandes 

madeireiras na região amazônica para obter autorizações para a retirada de 

florestas naturais. 

Gráfico 15: Frequência percentual de respostas por alternativa dos alunos do curso de 
Gestão Ambiental em relação à Licença Prévia (LP). 

 
 

A Licença Prévia (LP) é concedida na fase preliminar em relação ao 

planejamento de um determinado empreendimento ou atividade, com a finalidade 

de aprovar sua localização e concepção, desta forma, comprovando a viabilidade 
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ambiental e possibilitando o estabelecimento de determinados requisitos básicos e 

condicionantes que deverão ser atingidos nas fases seguintes de sua implantação. 

Segundo Padula e Silva (2005), o licenciamento ambiental é um procedimento 

administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a 

instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos cujas atividades 

explorem recursos ambientais e sejam efetivas ou potencialmente poluidoras ou 

que, de algum modo, possam causar degradação ambiental. 

De uma forma geral, os alunos pesquisados tiveram um percentual de acerto 

na questão considerado dentro do esperado, sendo que houve pouca variação 

entre os percentuais, considerando o ano ingressante dos alunos no curso de 

Gestão Ambiental, porém, os alunos intermediários e concluintes tiveram um 

desempenho ligeiramente superior em relação aos alunos ingressantes no curso, 

com um percentual de acerto de 96,2% e 96,4% dos alunos concluintes e 

intermediários, respectivamente, contra um percentual de acerto na questão de 

93,3% em relação aos alunos iniciantes no curso, desta forma, tantos aos alunos 

iniciantes, intermediários e concluintes no curso de Gestão Ambiental 

apresentaram um desempenho satisfatório no tema abordado. 

Enfoque: Logística reversa. 

Para a avaliação da percepção sobre a sustentabilidade por parte dos 

alunos quanto aos erros cometidos por empresários em relação à importância da 

logística reversa foi apresentado uma questão, sendo ela – Existem diversos 

“pecados” que são cometidos em logística reversa, dentre os quais podemos 

destacar: – ofereceu as seguintes respostas como alternativas: 

a) A logística reversa é considerada uma estratégia de marketing, sendo 

que sua real eficiência é questionada por estudiosos e o mercado consumidor. 

b) Não reconhecer que a logística reversa representa fator que cria 

vantagens competitivas. 

c) O processo de logística reversa não preserva o meio ambiente e não 

gera vantagens para as empresas no mercado no qual estão inseridas, motivo pelo 

qual, a logística reversa vem caindo em descrédito e as empresas que utilizam 

estes processos, são mal vistas pelo consumidor consciente. 
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d) Esforços parciais são suficientes para o tratamento das questões de 

logística reversa. 

 

Gráfico 16: Frequência percentual de respostas por alternativa dos alunos do curso de 
Gestão Ambiental em relação aos erros cometidos em logística reversa. 

 
 

A logística reversa é considerada um dos instrumentos utilizados para 

aplicação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

sendo um instrumento de desenvolvimento econômico e social que possui 

determinadas características, entre elas, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e restituição de resíduos sólidos às indústrias com a finalidade de 

reaproveitar em seus ciclos produtivos, ou ainda possibilitar uma destinação 

ambientalmente adequada. De acordo com Gonçalves e Marins (2006), muitos 

profissionais e pesquisadores em Logística têm procurado definir a Logística 

Reversa, sendo que esse termo pode ser considerado novo, sendo associado a 

todas as atividades relacionadas ao produto/serviço após a venda, sendo que o 

seu objetivo principal é otimizar ou tornar mais eficientes as atividades do pós-

venda, resultando, portanto, em economia de recursos financeiros e também 

favorecendo a proteção ambiental com uma economia na utilização de matérias-

primas. 
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Em relação ao questionamento sobre os principais erros cometidos ao 

considerar o processo de logística reversa, os alunos que participaram da pesquisa 

tiveram um desempenho abaixo do esperado sobre a temática proposta, 

considerando que os alunos iniciantes no curso tiveram um percentual de acerto na 

questão de 43,8% e os alunos intermediários e concluintes tiveram um percentual 

de acerto de 61,9% e 75,1% respectivamente, desta forma, o resultado obtido 

demonstra que existe um processo de aprendizagem em relação ao tema logística 

reversa. Observando-se a grade do curso de Gestão Ambiental avaliado, verificou-

se a existência da disciplina denominada Logística Reversa, sendo que os alunos 

ingressantes no curso no ano de 2015 ainda não a cursaram, desta forma, o baixo 

desempenho dos alunos ingressantes no curso no ano de 2015 possa se justificar 

em função deste fator. 

Enfoque: Resíduos sólidos. 

Para a avaliação da percepção sobre a sustentabilidade por parte dos 

alunos quanto ao conceito de resíduos sólidos foi apresentado uma questão, sendo 

ela – “Em estados sólidos ou semissólidos resultantes de atividades da 

comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar [...] líquidos cujas 

particularidades são inviáveis ao lançamento em rede pública de esgoto, que 

exijam soluções melhores e tecnologia disponível”. De acordo com a NBR 

10.004/87 a definição se refere ao conceito de: – ofereceu as seguintes respostas 

como alternativas: 

a) Resíduos orgânicos. 

b) Resíduos naturais. 

c) Resíduos solúveis. 

d) Resíduos sólidos. 
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Gráfico 17: Frequência percentual de respostas por alternativa dos alunos do curso de 
Gestão Ambiental em relação ao conceito de resíduos sólidos. 

 
 

A preocupação a respeito dos resíduos vem sendo discutida há algumas 

décadas em nível global, devido à expansão da consciência coletiva com relação 

ao meio ambiente, desta forma, a complexidade das atuais demandas ambientais, 

sociais e econômicas induz a um novo posicionamento dos três níveis de governo, 

da sociedade civil e da iniciativa privada. Segundo Marchi (2015) nas duas últimas 

décadas, o padrão de comportamento social e institucional vem se modificando, 

principalmente por razões de ordem cultural, intervindo no cotidiano social e 

ambiental, necessitando de novos investimentos em saneamento básico, 

notadamente em locais destinados à disposição dos Resíduos Sólidos Urbanos – 

RSU, pois práticas inadequadas de saneamento básico fomentam a deterioração 

ambiental. 

De uma forma geral, os alunos pesquisados tiveram um percentual de acerto 

na questão considerado dentro do esperado, sendo que houve uma variação entre 

os percentuais de acerto, considerando o ano ingressante dos alunos no curso de 

Gestão Ambiental, pois os alunos intermediários e concluintes tiveram um 

desempenho superior em relação aos alunos ingressantes no curso, com um 

percentual de acerto de 72,5% e 80,1%, respectivamente, contra um percentual de 

acerto na questão de 65,7% em relação aos alunos iniciantes no curso, desta 

forma, o resultado demonstra que houve um aprendizado dos alunos no decorrer 

do curso em relação à temática proposta. 
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Enfoque : Energias limpas. 

Para a avaliação da percepção sobre a sustentabilidade por parte dos 

alunos quanto às características ligadas às energias limpas foi apresentado uma 

questão, sendo ela – Assinale APENAS as questões VERDADEIRAS sobre 

energias limpas: – ofereceu as seguintes respostas como alternativas: 

(  )  A energia produzida a partir de usinas hidrelétricas é considerada uma 

fonte de energia renovável. 

(  ) A energia produzida por geradores eólicos é considerada uma fonte de 

energia renovável e limpa. 

(   ) A energia solar é considerada uma fonte de energia inesgotável e limpa. 

(  ) A energia produzida a partir de combustíveis fósseis é considerada 

energia renovável e limpa. 

Gráfico 18: Frequência percentual de respostas por cada opção assinalada pelos 
alunos do curso de Gestão Ambiental em relação às características das energias 
limpas. 

 

As energias limpas são caracterizadas por não gerarem poluentes e são 

inesgotáveis, sendo que as modalidades de energia que se enquadram nestes 

parâmetros vem sofrendo um aumento considerável na sua utilização em função de 

que a energia produzida por termoelétricas, citando como exemplo, tendem a 

causar inúmeros impactos negativos sobre o meio ambiente e consequentemente 

sobre a qualidade de vida das populações humanas. De acordo com Simas e 

Paccas (2013) a adoção de energias alternativas tem tido uma procura intensa 

desde a década de 1970, momento no qual as crises do petróleo levaram diversos 
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países a procurar a segurança no fornecimento de energia e a redução da 

dependência da importação de combustíveis, sendo que recentemente, as 

preocupações ambientais se tornaram o maior motor para a busca de alternativas 

mais limpas de produção de energia. 

Mais de 80% dos alunos, independente do ano ingressante no Curso de 

Gestão Ambiental consideraram a energia solar como uma fonte de energia 

inesgotável e limpa e a energia produzida por geradores eólicos como fonte de 

energia renovável e limpa. Um menor percentual de alunos assinalaram como 

verdadeira a alternativa que possui a afirmativa de que a energia produzida por 

usinas hidrelétricas é uma fonte de energia renovável e um reduzido percentual de 

alunos consideram como verdadeira a alternativa que trata a energia produzida a 

partir de combustíveis fósseis como fonte de energia renovável e limpa. 

Enfoque: Energias limpas. 

Para a avaliação da percepção sobre a sustentabilidade por parte dos 

alunos quanto aos aspectos ligados às fontes de energia no Brasil e no mundo foi 

apresentado uma questão, sendo ela – Assinale APENAS as questões 

VERDADEIRAS em relação aos aspectos ligados às fontes de energia no Brasil e 

no mundo: – ofereceu as seguintes respostas como alternativas: 

(  ) A matriz energética do Brasil é composta em sua grande maioria 

por fontes de energia renovável. 

( ) No contexto mundial, predominam as fontes de energia não 

renováveis. 

(  ) Um fenômeno que vem ocorrendo em países de primeiro mundo e 

países emergentes é a diminuição do consumo de energia por habitante entre 

as classes altas, portanto, problemas, como colapsos por falta de energia, 

ocorrem devido ao consumo exagerado entre as classes mais baixas. 

(  ) A principal fonte de energia elétrica no Brasil é a hidráulica. 
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Gráfico 19: Frequência percentual de respostas por cada opção assinalada pelos alunos 
do curso de Gestão Ambiental em relação aos aspectos ligados às fontes de energia no 
Brasil e no mundo. 

 

As fontes de energia são consideradas muito importantes para um adequado 

desenvolvimento de uma nação, sendo que sua qualidade e nível de capacidade 

podem ser indicativos para o grau de desenvolvimento do país. Regiões que 

possuem um elevado grau de desenvolvimento e dispõe de um maior poder 

aquisitivo e, geralmente, dispõe de um maior consumo energético. No Brasil, as 

principais fontes de energia são a hidráulica, petróleo, carvão mineral, 

biocombustíveis e, recentemente, existe um investimento em fontes alternativas, 

como a energia eólica e solar. Em contexto mundial predomina-se as fontes de 

energia não-renovável, como a energia produzida a partir de termoelétricas. 

Segundo Mendes e Rodrigues Filho (2012) o Brasil possui uma das matrizes 

energéticas mais renováveis do planeta em razão da dimensão das reservas de 

hidrocarbonetos nos campos do pré-sal, abrem-se dúvidas sobre a manutenção 

desse padrão de matriz energética e de emissões de gases de efeito estufa (GEEs) 

do setor, pois dentre as diversas interações entre desenvolvimento e meio 

ambiente, o binômio mudança do clima e energia é uma das questões mais 

desafiadoras da atualidade, tanto para a ciência quanto para a política. 

Em relação à pergunta proposta sobre as fontes de energia no Brasil e no 

mundo, considerando todos os alunos que responderam à pesquisa, independente 

do ano ingressante, 70,5% consideraram como verdadeira a alternativa que afirma 

que a principal fonte de energia elétrica no Brasil é a hidráulica, 62,7% dos alunos 
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consideraram como verdadeira a alternativa que afirma que em um contexto 

mundial, predominam as fontes de energia não renováveis, 49% dos alunos 

consideraram como verdadeira a alternativa que afirma que a matriz energética no 

Brasil é composta em sua grande maioria por fontes de energia renovável e 13, 5% 

dos alunos consideraram como verdadeira a alternativa que afirma que um 

fenômeno que vem ocorrendo em países de primeiro mundo e países emergentes 

é a diminuição do consumo de energia por habitante entre as classes altas, 

portanto, problemas, como colapsos por falta de energia, ocorrem devido ao 

consumo exagerado entre as classes mais baixas. 

Enfoque: Caracterização da governança corporativa. 

Para a avaliação da percepção sobre a governança por parte dos alunos 

quanto ao conceito de governança corporativa uma questão, sendo ela – O que é 

Governança Corporativa? – ofereceu as seguintes respostas como alternativas: 

a) A governança corporativa é recente, sendo que não existem 

legislações que tratem estes processos. 

b) A governança corporativa é o sistema pelo qual os 

proprietários de ações em uma empresa ("corporation" em inglês) 

"governam", ou seja, tomam conta, de sua empresa. 

c) Governança corporativa é um sistema que pelo qual o 

proprietário principal de uma empresa, toma as decisões, sendo que não é 

levado em consideração a opinião dos demais acionistas. 

d) Na prática de governança corporativa não se incluem os 

funcionários, fornecedores, clientes, bancos e outros credores. 
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Gráfico 20: Frequência percentual de respostas por alternativa dos alunos do curso 
de Gestão Ambiental em relação ao conceito de governança corporativa. 

 
 

A governança corporativa é caracterizada pelo sistema no qual as 

sociedades são dirigidas e monitoradas, desta forma, existe um destaque para o 

relacionamento entre os donos de ações e contistas, além do conselho de 

administração, diretoria, auditoria independente e também conselho fiscal. As boas 

práticas relacionadas à governança corporativa possuem como finalidade o 

aumento do valor da sociedade, além do facilitamento do acesso ao capital e a 

contribuição para a perenidade. De acordo com Viera e Mendes (2004), o mercado 

de capitais tem avaliado as governanças das corporações e isso tem sido um fator 

importante que vem afetando o valor de mercado das empresas, bem como a 

classificação do risco de investimento das ações. 

Os alunos participantes da pesquisa que iniciaram o curso de Gestão 

Ambiental nos anos 2013 e 2014 tiveram um desempenho ligeiramente superior em 

relação aos alunos ingressantes no curso no ano de 2015, com um percentual de 

acerto na questão de 82,2% e 82,6%, respectivamente, contra um percentual de 

acerto na questão de 75,4% por parte dos alunos ingressantes no curso no ano de 

2015, desta forma, considera-se que o desempenho dos alunos foi dentro da 

expectativa inicial quando se propôs a pergunta. 
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Enfoque:  Tendências de adoção da governança corporativa em 

empresas. 

Para a avaliação da percepção sobre a governança por parte dos alunos 

quanto às tendências de adoção da governança corporativa em empresas, foi 

apresentado uma questão, sendo ela – Todas as empresas precisarão adotar a 

Governança Corporativa? – ofereceu as seguintes respostas como alternativas: 

a) Em países com empresas de capital aberto e pulverizado, a 

governança tende a ter uma maior utilidade, além de maiores chances de funcionar 

adequadamente, pois seu conceito básico foi criado com base na existência de 

muitos acionistas, que elegem um Conselho na Assembléia Geral, desta forma, 

não existindo a figura do dono. 

b) “A existência da figura do “dono” faz que seja dispensado o processo 

governança corporativa, pois ele é o” manda-chuva" e pode fazer tudo sozinho. 

c) A estrutura das empresas em grande maioria familiares nas quais as 

decisões estão centralizadas em um único indivíduo facilitam a adoção de boas 

práticas de governança. 

d) A governança corporativa tende a aumentar os problemas que podem 

surgir na relação entre gestores e acionistas e, consequentemente, aumentar o 

risco de custos da agência. 
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Gráfico 21: Frequência percentual de respostas por alternativa dos alunos do curso 
de Gestão Ambiental em relação às tendências de adoção da governança corporativa 
em empresas. 

 

Atualmente, existe um número crescente de empresas que vem adotando os 

processos de governança corporativa, sendo que muito se deve em função de sua 

importância para o desenvolvimento no mercado de capitais. O mercado de 

capitais no Brasil encontra-se, atualmente, em processo de desenvolvimento, 

comparando-se a determinados países como a Alemanha e os Estados Unidos, 

sendo que um fator interessante é a adoção voluntária das empresas em relação 

às boas práticas de governança corporativa no Brasil. De acordo com Almeida et 

al. (2010) a governança tem provocado interesse do mercado em função das 

mudanças ocorridas no cenário global, como escândalos corporativos ocorridos 

nos últimos anos, principalmente no mercado norte-americano, que é reconhecido 

como o principal fornecedor de capital do mundo, pois todo esse processo tem 

impactado e promovido mudanças nas legislações dos diversos países, os quais 

têm buscado estabelecer regras mais claras e transparentes como forma de 

garantir maior proteção aos investidores e criar ambiente favorável ao alinhamento 

de interesses. 

Os participantes da pesquisa tiveram um desempenho considerado dentro 

do esperado em relação ao questionamento sobre a necessidade das empresas 

em adotarem as práticas de governança corporativa, com um percentual de acerto 

de 80,1% e 83,7% entre os alunos ingressantes no curso de Gestão Ambiental nos 
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anos de 2013 e 2014, respectivamente. Embora o percentual de acerto na questão 

tenha variado pouco entre os alunos ingressantes no curso de 2013, 2014 e 2015, 

o resultado demonstra que existe uma tendência de um aprofundamento de 

conhecimento nesta temática por parte dos alunos no decorrer do curso. 

Enfoque:  Tendência de entusiasmo com assuntos relacionados à 

governança corporativa. 

Para a avaliação da percepção sobre a governança por parte dos alunos 

quanto às tendências de entusiasmo com assuntos relacionados à governança 

corporativa, foi apresentado uma questão, sendo ela – Por que a recente onda de 

entusiasmo com assuntos relacionados à governança corporativa? – ofereceu as 

seguintes respostas como alternativas: 

a) A governança corporativa é um movimento moderno que surgiu como 

decorrência de escândalos, como o caso Guinness na Inglaterra (existe um livro 

sobre esse, intitulado "Requiem for a Family Business", escrito por um integrante 

da família Guinness), e de algumas companhias importantíssimas que quase foram 

à falência, como a IBM (International Business Machines) e GM (General Motors), 

sem que o Conselho tivesse atuado. Repentinamente os grandes investidores 

institucionais perceberam algo errado, pois o Conselho não estava cumprindo com 

suas obrigações. 

b) Assuntos relacionados à governança corporativa perderam força nos 

últimos quinze anos nos EUA e Inglaterra, com grandes escândalos em 

corporações que utilizavam estes processos. 

c) A preocupação com processos de governança corporativa entrou em 

“moda” no final da década de 1990, porém, atualmente, em escala global, descarta-

se a importância da governança corporativa para garantir a perenidade das 

empresas. 

d) A governança corporativa tende a aumentar os problemas que podem 

surgir na relação entre gestores e acionistas e, consequentemente, aumentar o 

risco de custos da agência. 
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Gráfico 22: Frequência percentual de respostas por alternativa dos alunos do curso de 
Gestão Ambiental em relação às tendências de entusiasmo com assuntos relacionados 
à governança corporativa. 

 

A adoção da governança corporativa no cenário brasileiro vem crescendo 

em função de um estímulo originado pela BOVESPA (Bolsa de Valores de São 

Paulo), por seus níveis diferenciados de governança corporativa e também o novo 

mercado. Segundo Jacometti (2012) nos últimos anos, as organizações brasileiras 

têm usufruído dos impactos do processo de democratização da sociedade como 

um todo, sendo que, particularmente, esse processo tem gerado uma maior 

participação dos acionistas na tomada de decisões corporativas e a 

descentralização das decisões com aumento da autonomia das diretorias. Em 

função do fato de que as organizações vêm buscando melhorar o retorno do 

investimento, a governança corporativa pode contribuir com este objetivo, desta 

forma, sua adoção vem se tornando cada vez mais frequente nas empresas 

brasileiras. 

Os participantes da pesquisa tiveram um desempenho considerado dentro 

do esperado em relação ao questionamento sobre a onda de entusiasmo com 

assuntos relacionados à governança corporativa, sendo que os alunos 

ingressantes no curso nos anos de 2013 e 2014 tiveram um percentual de acerto 

na questão de 71,7% e 69%, respectivamente, contra um percentual de acerto na 

questão de 64% dos alunos iniciantes no curso de Gestão Ambiental, desta forma, 
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o resultado demonstra que existe uma tendência de um aprofundamento de 

conhecimento nesta temática por parte dos alunos no decorrer do curso. 

Enfoque:  Vantagens obtidas pelas empresas que adotam a governança 
corporativa. 

Para a avaliação da percepção sobre a governança por parte dos alunos 

quanto às principais vantagens obtidas pelas empresas que adotam a governança 

corporativa, foi apresentado uma questão, sendo ela – Quais são as vantagens 

obtidas pelas empresas que adotam a governança corporativa? – ofereceu as 

seguintes respostas como alternativas: 

a) Governança e Abrangência estão entre os pontos fracos da 

“Governança Corporativa”, além da visão limitada de todos os temas que 

contribuem para os resultados das empresas. 

b) A presença cada vez menor de entidades complexas na 

convivência com as empresas e seus concorrentes e a velocidade com que 

os fenômenos acontecem, descarta novos modelos de administração, entre 

eles a governança corporativa. 

c) A Governança Corporativa tende a diminuir a probabilidade 

dos fornecedores de recursos garantirem para si o retorno sobre seu 

investimento. 

d) A estatística mostra que as empresas do “Novo Mercado”, que 

apresentam certificados de boa governança, conseguem melhores preços 

nos pregões da Bolsa de Valores. 
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Gráfico 23: Frequência percentual de respostas por alternativa dos alunos do curso de 
Gestão Ambiental em relação às vantagens obtidas pelas empresas que adotam a 
governança corporativa. 

 

A adoção da governança corporativa nas organizações possui a capacidade 

de propiciar uma vantagem competitiva frente a um ambiente com complexos 

desafios, além de evitar determinados conflitos, muitas vezes típicos de empresas 

familiares ao longo do tempo. Segundo Carvalho (2002) a governança corporativa 

tem tido um grande destaque, tanto em trabalhos acadêmicos como também um 

enfoque especial na imprensa, pois, fracos mecanismos de governança têm sido 

apontados como um causador do baixo desenvolvimento do mercado acionário no 

Brasil, desta forma, a governança corporativa possui um conjunto de mecanismos 

que possibilitam que o controle atue de fato em benefício das partes com direitos 

legais sobre a empresa, minimizando o oportunismo. 

Os alunos participantes da pesquisa que ingressaram no curso de Gestão 

Ambiental nos anos 2013 e 2014 tiveram um desempenho satisfatório em relação 

ao questionamento sobre as vantagens propiciadas pela adoção da governança 

corporativa nas organizações, com um percentual de acerto na questão de 75,5% e 

69,8% respectivamente. Os alunos ingressantes no ano de 2015 no curso de 

Gestão Ambiental tiveram um desempenho na questão considerado inferior em 
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relação aos alunos ingressantes no curso nos anos anteriores, com um percentual 

de acerto de 60,5%, sendo que o resultado demonstra que existe uma tendência de 

aprimoramento de conhecimentos nesta temática no decorrer do curso.  

Enfoque:  Papel do gestor ambiental nas empresas. 

Para a avaliação da percepção sobre a sustentabilidade por parte dos 

alunos quanto ao papel do gestor ambiental nas empresas, foi apresentado uma 

questão, sendo ela – A demanda por profissionais na área ambiental cresceu 

consideravelmente nas últimas décadas, impulsionada pelo avanço de leis e 

normas que regem a conduta das organizações nesse segmento. Qual é o papel 

do gestor ambiental nas empresas? – ofereceu as seguintes respostas como 

alternativas: 

a) O Gestor ambiental cuida dos recursos financeiros das empresas nas 

quais atuam, sendo que a parte ambiental é destinada à profissionais técnicos em 

meio ambiente que administram os diferentes recursos para o atendimento das 

questões relativas ao meio ambiente exigidas pelos diversos órgãos fiscalizadores. 

b) É o gestor ambiental que realiza a gestão de resíduos da empresa, o 

controle de insumos adequado e ambientalmente correto, o treinamento dos 

colaboradores nas questões ambientais, o auxílio aos setores de planejamento e 

engenharia na escolha de locais adequados para futuras expansões. 

c) O gestor ambiental realiza o atendimento de solicitações referentes à 

degradação ambiental, sendo o principal intermediário entre as empresas e os 

órgãos ambientais, para garantir a emissão de licenças que permitam as empresas 

poluir o meio ambiente. 

d) O gestor ambiental utiliza técnicas e conhecimentos para garantir o 

uso desenfreado dos recursos naturais, sendo que e a preservação da 

biodiversidade é destinada às delegacias de meio ambiente. 
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Gráfico 24: Frequência percentual de respostas por alternativa dos alunos do curso de 
Gestão Ambiental em relação ao papel do gestor ambiental nas empresas. 

 
 

O papel do gestor ambiental dentro das organizações atualmente vem 

ganhando cada vez mais destaque, sendo que este profissional é responsável por 

analisar processos que necessitam ser implementados até as consequências 

dessas ações para a empresa e a sociedade. De um modo geral, o gestor 

ambiental é responsável pela gestão de resíduos dentro da empresa, treinamento 

de colaboradores em questões relativas ao meio ambiente, além de realizar o 

atendimento de questões relativas à qualidade ambiental. Segundo Padula e Silva 

(2005) a estratégia da Gestão Ambiental baseada em instrumentos econômicos 

tem por objetivo atingir suas metas por meio dos mercados de bens e serviços 

ambientais, sendo que os impostos de emissão, as taxas ambientais e o mercado 

de cargas de poluentes são exemplos desses instrumentos. 

Os alunos participantes da pesquisa tiveram um desempenho considerado 

dentro do esperado em relação à identificação do papel do gestor ambiental dentro 

das organizações, independentemente do ano ingressante dos alunos, ambos os 

grupos tiveram um percentual de acerto na questão em mais de 80%, portanto, o 

resultado foi considerado satisfatório em relação ao questionamento proposto. 
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A tabela a seguir apresenta as informações relacionadas às notas dos 

alunos participantes da pesquisa: 

Tabela 12: Estatísticas descritivas em relação às notas dos alunos participantes da pesquisa. 

 
Variável 

 

 
Média 

 
Desvio 
Padrão 

 

 
Mínimo 

 
Mediana 

 
Máximo 

 
Amplitude 

 
Nota 

 
206,55 40,01 40,00 210,00 270,00 230,00 

 

 

As estatísticas descritivas em relação às notas dos alunos do curso de 

Gestão Ambiental participantes da pesquisa demonstram que a média foi de 206 

pontos, considerando todos os alunos que responderam ao questionário, 

independente do ano ingressante, sendo que houve um desvio padrão de 40 

pontos, com a menor nota registrada de 40 pontos, maior nota registrada de 270 

pontos, mediana de 210 pontos e uma amplitude de 230 pontos. 

Gráfico 25: Conceito obtido pelos alunos participantes da pesquisa. 
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O Gráfico de conceito aponta que a maioria dos alunos que responderam à 

pesquisa tiveram o conceito B, com 43,1% dos alunos, sendo que 32% dos alunos 

tiveram conceito C e 24,8% dos alunos tiveram um conceito A. 

A tabela a seguir apresenta as informações relacionadas à região dos 

alunos participantes da pesquisa e o conceito obtido com a aplicação do 

questionário: 

Tabela 13: Região dos alunos participantes da pesquisa e o conceito obtido com a aplicação 
do questionário. 

Região/conceito 
obtido 

 
Conceito A 

 
Conceito B Conceito C 

 
 

Centro-Oeste 
 
 

18,75% 56,25% 25,00% 

 
 

Nordeste 
 
 

20,92% 44,44% 34,64% 

 
 

Norte 
 
 

19,49% 31,36% 49,15% 

 
 

Sudeste 
 
 

24,38% 46,54% 29,09% 

 
 

Sul 
 
 

28,64% 42,02% 29,34% 

 

A tabulação cruzada em relação à região dos alunos que participaram da 

pesquisa e conceito obtido demonstrou que os alunos da região sul tiveram 28,6% 

de seus representantes com conceito A, seguido pela região sudeste com 24,3% 

de seus representantes com conceito A, seguido pela região nordeste com 20,9% 

dos representantes com conceito A, região norte com 19,4% dos representantes 

com conceito A, e região centro-oeste, com 18,7% dos representantes com 

conceito A. 
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A tabela a seguir apresenta as informações relacionadas ao gênero dos 

alunos participantes da pesquisa e o conceito obtido com a aplicação do 

questionário: 

Tabela 14: Gênero dos alunos participantes da pesquisa e o conceito obtido com a aplicação 
do questionário. 

Gênero/conceito 
obtido 

 
Conceito A 

 
Conceito B Conceito C 

 
 

Feminino 
 
 

 
19,67% 

 
43,09% 37,24% 

 
 

Masculino 
 
 

28,21% 43,14% 28,66% 

 

A tabulação cruzada em relação ao gênero dos alunos que responderam à 

pesquisa e o conceito obtido aponta que os alunos do sexo masculino tiveram 

28,2% de seus representantes com conceito A, 43,1% de seus representantes com 

notas correspondentes ao conceito B, e 28,6% de seus representantes tiveram 

notas correspondentes ao conceito C. Já os alunos pesquisados representantes do 

sexo feminino, demonstram que 19,6% tiveram notas correspondentes ao conceito 

A, com a aplicação da pesquisa, sendo que 43% tiveram notas correspondentes ao 

conceito B, e 37,2% tiveram notas correspondentes ao conceito C. 

A tabela a seguir apresenta as informações relacionadas ao ano ingressante 

dos alunos participantes da pesquisa no curso de Gestão Ambiental e o conceito 

obtido com a aplicação do questionário: 
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Tabela 15: Ano ingressante dos alunos participantes da pesquisa no curso de Gestão 
Ambiental e o conceito obtido com a aplicação do questionário. 

 
Ano 

ingressante/conceito 
obtido 

 

 
Conceito A 

 
Conceito B Conceito C 

 
 

2013 
 
 

36,71% 44,30% 18,99% 

 
 

2014 
 
 

27,37% 46,34% 26,29% 

 
 

2015 
 
 

17,15% 40,08% 42,77% 

 

A tabulação cruzada em relação ao ano ingressante dos alunos no curso de 

Gestão Ambiental e o conceito obtido demonstra que os alunos que tiveram o 

melhor desempenho com a aplicação do questionário são relativos ao ano de 2013, 

com 36,7% de seus representantes com notas correspondentes ao conceito A, 

sendo que 44,3% de seus representantes tiveram notas correspondentes ao 

conceito B, e 18,9% de seus representantes tiveram notas correspondentes ao 

conceito C, com um total de 237 de alunos relativos ao ano de 2013 que 

responderam à pesquisa. Em relação aos alunos matriculados no curso de Gestão 

Ambiental no ano de 2014, 27,3% de seus representantes tiveram notas 

correspondentes ao conceito A, 46,3% de seus representantes tiveram notas 

correspondentes ao conceito B, e 26,2% de seus representantes tiveram notas 

correspondentes ao conceito C, sendo que um total de 369 alunos matriculados no 

ano de 2014 responderam à pesquisa. Em relação aos alunos matriculados no 

curso de Gestão Ambiental ano de 2015, demonstra que 17% de seus 

representantes tiveram notas correspondentes ao conceito A, 40% de seus 

representantes tiveram notas correspondentes ao conceito B, e 42,7% de seus 

representantes tiveram notas correspondentes ao conceito C, com um total de 484 

alunos matriculados no ano de 2015 que responderam à pesquisa. 
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A tabela a seguir apresenta as informações relacionadas ao atual ramo de 

atuação dos alunos participantes da pesquisa no curso de Gestão Ambiental e o 

conceito obtido com a aplicação do questionário: 

Tabela 16: Atual ramo de atuação dos alunos participantes da pesquisa no curso de Gestão 
Ambiental e o conceito obtido com a aplicação do questionário. 

 
Atual ramo de 

atuação/conceito 
obtido 

 

 
Conceito A 

 
Conceito B Conceito C 

 
 

Agricultura 
 
 

17,39% 43,48% 39,13% 

 
 

Comércio 
 
 

 
18,71% 

 
36,13% 

 
45,16% 

 
 

Indústria 
 
 

22,06% 47,55% 30,39% 

 
 

Terceiro Setor 
 
 

29,69% 42,19% 28,13% 

 
 

Serviço Público 
 
 

28,47% 45,60% 25,93% 

 
 

Outro 
 
 

24,06% 39,15% 36,79% 

 

A tabulação cruzada em relação ao ramo de atuação e conceito obtido entre 

os alunos pesquisados demonstrou que os alunos atuantes no Terceiro Setor 

tiveram 29,6% de seus representantes com conceito A, seguido pelos alunos 

atuantes no Serviço Público com 28,4% de seus representantes com conceito A, 

seguido pelos alunos atuantes em Indústrias com 22% de seus representantes com 

conceito A, seguido pelos alunos atuantes no Comércio, com 18,7% de seus 
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representantes com conceito A, e os alunos atuantes na Agricultura, com 17,3% de 

seus representantes com conceito A. 

Gráfico 26: Gráfico de intervalos em relação às médias de pontuação obtidas pelos alunos 
com a aplicação do questionário de pesquisa. 

 

O gráfico acima demonstra a média relacionada à pontuação obtida pelos 

alunos do curso de Gestão Ambiental participantes da pesquisa de acordo com o 

ano ingressante no curso. Assim, observa-se que os alunos participantes da 

pesquisa que ingressaram no curso de Gestão Ambiental no ano de 2013, para um 

nível de confiança de 95%, entende-se que os alunos atingiram o uma pontuação 

média de 219 pontos +/- 0,5, ou seja, a estimativa de intervalos prováveis varia 

entre 214 pontos e 224 pontos. É possível verificar que os alunos participantes da 

pesquisa que ingressaram no curso de Gestão Ambiental no ano de 2014, para um 

nível de confiança de 95%, entende-se que os alunos atingiram o uma pontuação 

média de 213 pontos +/- 0,5, ou seja, a estimativa de intervalos prováveis varia 

entre 208 pontos e 218 pontos. Em relação aos alunos que ingressaram no curso 

de Gestão Ambiental no ano de 2015, para um nível de confiança de 95%, 

entende-se que os alunos atingiram uma pontuação média de 196 pontos +/- 0,5, 

ou seja, a estimativa de intervalos prováveis varia entre 191 pontos e 201 pontos. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O estudo de avaliação da percepção em temáticas relacionadas à 

governança e a sustentabilidade de estudantes de um Curso Superior Tecnológico 

em Gestão Ambiental de uma Instituição de Ensino na Modalidade à Distância 

(EaD) e sua comparação em relação ao ano ingressante dos alunos que 

participaram da pesquisa se constituiu em um estudo de caso. Os resultados e 

consequentemente as conclusões nas quais a pesquisa possibilitou são pertinentes 

em relação à situação particular da população avaliada, sendo que não existe a 

pretensão de entendê-las de forma geral em relação à todos os alunos do curso, 

que apresentam realidades, contextos sociais, econômicos, culturais e ambientais 

de forma distinta. 

É necessário esclarecer que os resultados são relativos ao desempenho dos 

alunos participantes da pesquisa em relação à determinados aspectos voltados à 

percepção sobre a governança e a sustentabilidade ambiental, sendo que outras 

temáticas e distintas abordagens puderam ser utilizadas, porém não o foram em 

função de diversas circunstâncias limitantes, como a adequação de objetivos 

propostos e também o período disponível para o desenvolvimento da pesquisa, 

citando como exemplo. 

As distintas análises apresentadas na presente pesquisa possibilitaram a 

conclusão de que a percepção dos alunos participantes da pesquisa em relação à 

governança e sustentabilidade ambiental evoluiu no decorrer do curso, de uma 

forma geral, conforme o esperado. Porém, determinados temas específicos 

evidenciam algumas dificuldades de percepção, nessa situação é possível 

identificar os temas que tratam sobre a logística reversa, resíduos sólidos, matrizes 

energéticas brasileiras e as vantagens propiciadas pela adoção da governança 

corporativa como aqueles que os alunos tiveram uma maior dificuldade. Estes 

temas abrem a possibilidade de serem o foco de um estudo de forma mais 

aprofundada que venha a refletir em estratégias de ação de forma mais direta e 

eficientes no tratamento destas questões. 
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Por outro lado, as percepções relacionadas a determinadas temáticas, como 

possibilidade das empresas serem competitivas, aliando as atitudes sustentáveis, 

produção ecoeficiente, importância da adesão das micro e pequenas empresas à 

sustentabilidade, certificações que apontam para produtos e serviços sustentáveis, 

licenciamento ambiental e o conceito de governança corporativa puderam ser 

consideradas satisfatórias. 

Os resultados obtidos possibilitam afirmar que existe uma relação direta 

ligada ao tempo no curso e a percepção sobre a governança e a sustentabilidade 

por parte dos alunos pesquisados, isso quer dizer que os alunos com um maior 

tempo no curso tiveram uma tendência em ter uma percepção mais ampla do que 

os que apresentam um menor tempo no curso. A metodologia de ensino utilizada 

no curso certamente traz importantes contribuições para a percepção em relação 

às temáticas avaliadas por parte dos discentes do curso, aprimorando os seus 

conhecimentos no decorrer do mesmo.  

A comparação da percepção sobre a governança e a sustentabilidade dos 

alunos em relação ao ano que ingressou no curso de Gestão Ambiental foi de 

extrema importância, pois possibilitou garantir a afirmação de que o contexto 

pedagógico do curso apresentou significativa influência na construção e 

estabelecimento de seus mecanismos perceptivos. Temáticas como a logística 

reversa e assuntos relacionados às matrizes energéticas brasileiras foram 

indicativas desta conclusão. 

Por fim, o estudo a respeito da percepção em relação à governança e a 

sustentabilidade, tal como foi proposto e aplicado, de certa forma, atingiu as 

expectativas iniciais ao trazer clareza em alguns pontos importantes de serem 

considerados quando se almeja abordar a relação da governança e as questões 

ambientais em um curso voltado à sustentabilidade.  
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

Pesquisa - Grau de percepção em temáticas relacionadas à Governança e 
Sustentabilidade 

Prezado(a) aluno(a), 

A presente pesquisa faz parte do desenvolvimento da dissertação no Mestrado 

Profissional em Governança e Sustentabilidade pelo Instituto Superior em 

Administração e Economia (ISAE), com o título “INVESTIGAÇÃO DO GRAU DE 

PERCEPÇÃO DE ALUNOS DE UM CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL NA 

MODALIDADE À DISTÂNCIA (EAD): TEMÁTICAS RELACIONADAS À 

GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE”. A aplicação do questionário faz parte da 

metodologia selecionada para o desenvolvimento da dissertação, como forma de 

entender se temáticas pesquisadas vem sendo trabalhadas em seu curso.  

Saliento a importância de que responda as perguntas com atenção, pois os 

resultados obtidos podem determinar se as temáticas vêm sendo trabalhadas com 

eficiência em seu curso. 

Agradeço antecipadamente pelo apoio. 

Um abraço. 

Prof. Andre M. Pelanda, Mestrando ISAE 

Informe o seu ano de nascimento: 

 
 

Informe o seu Estado: 

 
 

Gênero: 

 Masculino 
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 Feminino 

 

Informe ano que você iniciou o curso de gestão ambiental: 

 2013 

 2014 

 2015 

 

Em qual ramo você atua? 

 Indústria 

 Comércio 

 Terceiro Setor 

 Serviço Público 

 Outro:  

 

Atualmente, existem consumidores com consciência ambiental, nos 
quais exigem atitudes ecológicas de qualquer empresa. É possível 
obter lucro e competitividade com atitudes sustentáveis? 

 a) Ao reduzir o consumo de recursos naturais, como a energia e a 

água, os empreendimentos também economizam seus recursos 

financeiros. 

 b) Atitudes sustentáveis demandam tempo e grandes quantidades 

de capital para as empresas que adotam estas práticas, motivos pelos 

quais, inviabilizam o processo. 

 c) Não é possível, e sob o ponto de vista econômico não é 

recomendável. 

 d) No ambiente empresarial a economia e a ecologia não são 

compatíveis. 
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A produção mais limpa é uma abordagem para a produção 
ecoeficiente. Qual é a característica de uma produção ecoeficiente? 

 a) Utilização de materiais tóxicos e inutilizáveis após o consumo. 

 b) Utilização de processos limpos e com baixo consumo de energia. 

 c) Produtos que são difíceis de desmontar, consertar e reciclar. 

 d) Máxima utilização de embalagens. 

 

O tripé da sustentabilidade, também conhecido como triple bottom line, 

corresponde aos resultados de uma organização medidos em termos 
sociais, ambientais e econômicos. Qual é a importância da adesão das 
micro e pequenas empresas à sustentabilidade? 

 a) As micro e pequenas empresas constituem a minoria dos 

negócios em todos os países e geram poucos empregos e postos de 

trabalho. 

 b) As micro e pequenas empresas descartam a preservação 

ambiental para maiores investimentos em competitividade 

 c) No Brasil, micro e pequenas empresas são responsáveis por 5% 

dos empregos formais e correspondem a mais de 10% do total de 

empresas formalizadas. 

 d) No Brasil, os pequenos negócios e empreendimentos são aliados 

importantes para a promoção da sustentabilidade e do desenvolvimento 

sustentável. 

 

Certificações ambientais são concedidas às empresas, que no 
processo de geração de produtos, adotam os dispositivos legais 
referentes às questões ambientais e seguem os procedimentos 
exigidos pelo órgão certificador. Neste sentido, qual é a importância 
das certificações que apontam produtos e serviços sustentáveis? 
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 a) A idoneidade das certificadoras que são responsáveis pelo 

processo de aprovação e fornecimento dos selos não pode ser garantida 

pela qualidade dos bens e serviços prestados. 

 b) A certificação ambiental é um processo exclusivo de marketing, 

sendo que as práticas adotadas diariamente nas corporações não 

correspondem à sua realidade. 

 c) As certificações de sustentabilidade não trazem valor e 

proporcionam uma confiabilidade duvidosa em relação à marca da 

empresa ou indústria responsável pela produção ou prestação de 

serviços sustentáveis. 

 d) As certificações ambientais são o principal ponto de referência 

para que os consumidores e mercado reconheçam a autenticidade de 

produtos e serviços sustentáveis. 

 

O que é um produto sustentável do ponto de vista ambiental? 

 a) São aqueles que geram menores perdas, pelo fato de serem 

recicláveis e apresentar uma maior durabilidade, ou ainda, porque 

contém menos substâncias tóxicas e o processo de sua geração 

consome menos energia. 

 b) Um produto sustentável é apenas uma imagem gerada pelo 

processo de marketing empresarial, sendo que não apresenta diferença 

em relação à produtos “normais”. 

 c) Um produto sustentável do ponto de vista ambiental utiliza 

grandes quantidades de recursos naturais. 

 d) Um produto sustentável do ponto de vista ambiental é produzido 

por atividades extrativistas. 

 

O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o 

órgão ambiental autoriza a localização, instalação, ampliação e 
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operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental (MMA). O que é Licença Prévia (LP)? 

 a) Empresários que conseguem obter a Licença Prévia (LP) estão 

isentos de penalidades em função de crimes ambientais. 

 b) A Licença Prévia permite ao empresário degradar Áreas de 

Proteção Permanente (APP). 

 c) A Licença Prévia autoriza o empresário a desenvolver o projeto do 

empreendimento de acordo com as exigências dos órgãos ambientais. 

 d) A Licença Prévia (LP) é um instrumento utilizado por grandes 

madeireiras na região amazônica para obter autorizações para a retirada 

de florestas naturais. 

 

Existem diversos “pecados” que são cometidos em logística reversa, 
dentre os quais podemos destacar: 

 a) A logística reversa é considerada uma estratégia de marketing, 

sendo que sua real eficiência é questionada por estudiosos e o mercado 

consumidor. 

 b) Não reconhecer que a logística reversa representa fator que cria 

vantagens competitivas. 

 c) O processo de logística reversa não preserva o meio ambiente e 

não gera vantagens para as empresas no mercado no qual estão 

inseridas, motivo pelo qual, a logística reversa vem caindo em descrédito 

e as empresas que utilizam estes processos, são mal vistas pelo 

consumidor consciente. 

 d) Esforços parciais são suficientes para o tratamento das questões 

de logística reversa. 
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“Em estados sólidos ou semissólidos resultantes de atividades da 

comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar [...] líquidos 
cujas particularidades são inviáveis ao lançamento em rede pública de 
esgoto, que exijam soluções melhores e tecnologia disponível”. De 
acordo com a NBR 10.004/87 a definição se refere ao conceito de: 

 a) Resíduos orgânicos. 

 b) Resíduos naturais. 

 c) Resíduos solúveis. 

 d) Resíduos sólidos. 

Assinale APENAS as questões VERDADEIRAS sobre energias limpas: 

 A energia produzida a partir de usinas hidrelétricas é considerada 

uma fonte de energia renovável. 

 A energia produzida por geradores eólicos é considerada uma fonte 

de energia renovável e limpa. 

 A energia solar é considerada uma fonte de energia inesgotável e 

limpa. 

 A energia produzida a partir de combustíveis fósseis é considerada 

energia renovável e limpa. 

 

Assinale APENAS as questões VERDADEIRAS em relação aos 

aspectos ligados às fontes de energia no Brasil e no mundo: 

 A matriz energética do Brasil é composta em sua grande maioria por 

fontes de energia renovável. 

 No contexto mundial, predominam as fontes de energia não 

renováveis. 

 Um fenômeno que vem ocorrendo em países de primeiro mundo e 

países emergentes é a diminuição do consumo de energia por habitante 

entre as classes altas, portanto, problemas, como colapsos por falta de 
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energia, ocorrem devido ao consumo exagerado entre as classes mais 

baixas. 

 A principal fonte de energia elétrica no Brasil é a hidráulica. 

 

O que é Governança Corporativa? 

 a) A governança corporativa é recente, sendo que não existem 

legislações que tratem estes processos. 

 b) Governança corporativa é o sistema pelo qual os acionistas de 

uma empresa ("corporation" em inglês) "governam", ou seja, tomam 

conta, de sua empresa. 

 c) Governança corporativa é um sistema que pelo qual o proprietário 

principal de uma empresa, toma as decisões, sendo que não é levado 

em consideração a opinião dos demais acionistas. 

 d) Na prática de governança corporativa não se incluem os 

funcionários, fornecedores, clientes, bancos e outros credores. 

 

Todas as empresas precisarão adotar a Governança Corporativa? 

 a) Em países com empresas de capital aberto e pulverizado, a 

governança tende a ter uma maior utilidade, além de maiores chances de 

funcionar adequadamente, pois seu conceito básico foi criado com base 

na existência de muitos acionistas, que elegem um Conselho na 

Assembléia Geral, desta forma, não existindo a figura do dono. 

 b) “A existência da figura do “dono” faz que seja dispensado o 

processo governança corporativa, pois ele é o “manda-chuva" e pode 

fazer tudo sozinho. 

 c) A estrutura das empresas em grande maioria familiares nas quais 

as decisões estão centralizadas em um único indivíduo facilitam a 

adoção de boas práticas de governança. 
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 d) A governança corporativa tende a aumentar os problemas que 

podem surgir na relação entre gestores e acionistas e, 

consequentemente, aumentar o risco de custos da agência. 

 

Por que a recente onda de entusiasmo com assuntos relacionados à 

governança corporativa? 

 a) A governança corporativa é um movimento moderno que surgiu 

como decorrência de escândalos, como o caso Guinness na Inglaterra 

(existe um livro sobre esse, intitulado "Requiem for a Family Business", 

escrito por um integrante da família Guinness), e de algumas 

companhias importantíssimas que quase foram à falência, como a IBM 

(International Business Machines) e GM (General Motors), sem que o 

Conselho tivesse atuado. Repentinamente os grandes investidores 

institucionais perceberam algo errado, pois o Conselho não estava 

cumprindo com suas obrigações. 

 b) Assuntos relacionados à governança corporativa perderam força 

nos últimos quinze anos nos EUA e Inglaterra, com grandes escândalos 

em corporações que utilizavam estes processos. 

 c) A preocupação com processos de governança corporativa entrou 

em “moda” no final da década de 1990, porém, atualmente, em escala 

global, descarta-se a importância da governança corporativa para 

garantir a perenidade das empresas. 

 d) A governança corporativa tende a aumentar os problemas que 

podem surgir na relação entre gestores e acionistas e, 

consequentemente, aumentar o risco de custos da agência. 

 

Quais são as vantagens obtidas pelas empresas que adotam a 
governança corporativa? 
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 a) Governança e Abrangência estão entre os pontos fracos da 

“Governança Corporativa”, além da visão limitada de todos os temas que 

contribuem para os resultados das empresas. 

 b) A presença cada vez menor de entidades complexas na 

convivência com as empresas e seus concorrentes e a velocidade com 

que os fenômenos acontecem, descarta novos modelos de 

administração, entre eles a governança corporativa. 

 c) A Governança Corporativa tende a diminuir a probabilidade dos 

fornecedores de recursos garantirem para si o retorno sobre seu 

investimento. 

 d) A estatística mostra que as empresas do “Novo Mercado”, que 

apresentam certificados de boa governança, conseguem melhores 

preços nos pregões da Bolsa de Valores. 

 

A demanda por profissionais na área ambiental cresceu 
consideravelmente nas últimas décadas, impulsionada pelo avanço de 
leis e normas que regem a conduta das organizações nesse segmento. 
Qual é o papel do gestor ambiental nas empresas? 

 a) O Gestor ambiental cuida dos recursos financeiros das empresas 

nas quais atuam, sendo que a parte ambiental é destinada à profissionais 

técnicos em meio ambiente que administram os diferentes recursos para 

o atendimento das questões relativas ao meio ambiente exigidas pelos 

diversos órgãos fiscalizadores. 

 b) É o gestor ambiental que realiza a gestão de resíduos da 

empresa, o controle de insumos adequado e ambientalmente correto, o 

treinamento dos colaboradores nas questões ambientais, o auxílio aos 

setores de planejamento e engenharia na escolha de locais adequados 

para futuras expansões. 

 c) O gestor ambiental realiza o atendimento de solicitações 

referentes à degradação ambiental, sendo o principal intermediário entre 
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as empresas e os órgãos ambientais, para garantir a emissão de licenças 

que permitam as empresas poluir o meio ambiente. 

 d) O gestor ambiental utiliza técnicas e conhecimentos para garantir 

o uso desenfreado dos recursos naturais, sendo que e a preservação da 

biodiversidade é destinada às delegacias de meio ambiente. 

 

Em relação à sua percepção sobre governança corporativa e 

sustentabilidade, como vão as empresas brasileiras? 

 

Qual foi o fator motivacional que o levou a realizar um curso na área de 

Gestão Ambiental? 

 
 

Atualmente, existe uma grande preocupação por parte da sociedade 

em relação à preservação do meio ambiente e perenidade dos recursos 
naturais. Como futuro gestor ambiental, onde pretende atuar? 
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Por uma pressão do mercado, atualmente, as empresas estão 

buscando transmitir uma imagem de socialmente justa e 
ambientalmente correta aos seus clientes. Como futuro gestor 
ambiental, qual é a sua percepção em relação à oportunidades no 
mercado de trabalho? 

 
 

O gestor ambiental é um profissional relativamente novo no mercado. 
Como futuro gestor ambiental qual é a sua expectativa de salário 

mensal inicial na profissão? 

 Ate 1.000 R$. 

 De 1.000,01 a 2.500,00 R$. 

 De 2.500,01 a 4.000,00 R$. 

 Acima de 4.000,00 R$. 

 

 

 

 


