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Resumo 

 

O presente estudo objetiva identificar as ações de educação corporativa que 
contribuem para que as organizações signatárias do Comitê Brasileiro do Pacto 
Global em Curitiba - PR atinjam os objetivos propostos pela ONU. Trata-se de uma 
pesquisa de natureza exploratória, descritiva, explicativa e de campo presencial com 
a aplicação de questionário por meio de entrevista semiestruturada e análise 
documental do conteúdo dos sites das empresas pesquisadas, tendo duração de 01 
ano aproximadamente. O universo da pesquisa foi delimitado por cinco empresas 
signatárias contributivas compulsórias do Pacto Global através do CBPG, 
localizadas na cidade de Curitiba-PR, tendo sido entrevistados seus gestores. Os 
resultados evidenciaram que, independente do aspecto analisado, o processo 
educacional é à base de todas as ações em prol da melhoria da qualidade de vida 
da sociedade e do planeta. Na concepção dos entrevistados, ser um Signatário do 
Pacto Global significa assumir compromissos, comprometendo-se com a prática 
empresarial responsável, o que levará à inclusão social e à sustentabilidade 
econômica. Desse modo, ser sustentável é um fator estratégico de geração de valor 
para as organizações, e este estudo mostra que, apesar de não existirem ações 
específicas destinadas aos objetivos determinados pelo Pacto Global, suas 
iniciativas estão diretamente ligadas aos mesmos. Verificou-se que a 
conscientização existe, os resultados ainda que localizados e tímidos se 
comparados às necessidades mundiais estão aparecendo, bem como a divulgação 
em todos os aspectos é fator determinante para que um engajamento maior 
aconteça. Por fim, destaca-se que este trabalho deixou claro que transformar 
informação em conhecimento é essencial, tanto quanto é imprescindível capacitar a 
todos para aplicar com competência as lições aprendidas visando à qualidade em 
todos os aspectos. 

Palavras-Chave: Pacto Global, Educação Corporativa, Sustentabilidade 
Organizacional. 
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Abstract 

 

This study aims at identifying which corporate education activities performed by 
companies from Curitiba who subscribed to the Global Compact Brazil Committee 
(CBPG) have contributed to achieving the goals set by the UN. The study involves an 
exploratory and descriptive field research, as well as semi-structured interviews and 
a documentary analysis of the content of the websites of the companies surveyed, 
over a period of 1 year. The research universe comprised five companies from 
Curitiba which contribute to the Global Compact via the CBPG, and their managers 
served as interviewees. The results showed that, regardless of which aspect was 
analyzed, the educational process is the foundation of all actions aimed at improving 
quality of life in the society and the planet. In the respondents’ point of view, being 
part of the Global Compact meant committing to responsible business practices, 
leading to social inclusion and economic sustainability. Being sustainable is therefore 
seen as a strategic factor that generates value for organizations, and this study has 
found that although there are no specific actions aimed at meeting the objectives set 
by the Global Compact, their initiatives are directly linked to these same goals. 
Despite a general awareness, the results were still considered timid compared to the 
emerging global needs, and dissemination was seen as a determining factor for 
promoting a greater engagement. This work has also clearly shown that turning 
information into knowledge is essential, as much as enabling everyone to 
competently apply the lessons learned in order to improve quality on all aspects. 
 

Keywords: Global Compact, Corporate Education, Organizational Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

Há muito tempo, o homem vem poluindo de modo insano, o ar, a água, a terra, 

e as florestas, e os animais estão sendo exterminados. O ser humano está 

destruindo a natureza sem se importar com as conseqüências que incidirão em si 

mesmo.  Assim, o desenvolvimento sustentável se apresenta como, uma questão 

imperativa para criar condições de sobrevivência do ser humano no planeta, uma 

vez que, o meio ambiente está sofrendo uma exploração acelerada e continuada dos 

recursos naturais que pode levar a seu conseqüente esgotamento. A 

sustentabilidade é vista como, uma forma de utilizar recursos no presente com a 

preocupação de possíveis impactos no futuro.  

Preocupados com esta crescente destruição do planeta, o Secretário Geral 

das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, anunciou o Pacto Global no Fórum 

Econômico Mundial (Fórum de Davos) na reunião de 31 de janeiro de 1999, e foi 

oficialmente lançado em 26 de julho de 2000 no escritório da ONU em Nova Iorque. 

O objetivo do Pacto Global é encorajar o alinhamento das políticas e práticas 

empresariais com os valores e os objetivos aplicáveis internacional e universalmente 

acordados. Estes valores principais foram separados em dez princípios chave, nas 

áreas de direitos humanos, direitos do trabalho, proteção ambiental e combate à 

corrupção. 

As empresas que aderem ao Pacto Global se comprometem a adotar estes 

princípios, difundi-los, e incorporá-los à sua gestão empresarial, mantendo uma 

atitude comprometida e atuante no âmbito da Responsabilidade Social Empresarial 

e do Desenvolvimento Sustentável. Nesse novo contexto, as empresas precisam ter 

como objetivos a qualidade nas relações e a sustentabilidade econômica, social e 

ambiental.  

A ideia principal era fazer com que esses princípios fossem disseminados 

gerando um fator multiplicador, e foi com essa motivação e empenho demonstrados 

pelo Brasil que em 2003, foi criado o Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG) 

integrado por empresas do setor privado, sociedade civil organizada, academia e 
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agências do Sistema das Nações Unidas no Brasil, com a finalidade de fortalecer os 

compromissos da responsabilidade social.  

O engajamento das empresas ao CBPG vem acontecendo de forma gradual, 

assim como a disseminação dos conceitos ligados aos princípios de que somente 

com o envolvimento responsável é possível alterar as previsões negativas sobre o 

futuro do planeta. O número de signatários do CBPG é de 39 empresas sendo 

considerado pequeno diante do necessário. Grandes organizações estão envolvidas, 

e a fim de atuarem de forma mais pontual foram criados Grupos de Trabalho, mas as 

ações ainda são acanhadas e seus resultados praticamente não são divulgados 

como seriam necessários ficando restritos às poucas organizações interessadas em 

projetos de sustentabilidade, além dos necessários aos seus âmbitos de negócios. 

Um levantamento feito, através de uma consultoria do Instituto Superior de 

Administração e Economia, da Fundação Getúlio Vargas (ISAE/FGV), entre fevereiro 

e abril de 2014, e apresentado no escritório da ONU em São Paulo-SP em 23/04/14, 

visando saber qual o grau de representatividade do CBPG para a própria rede e 

seus signatários, mostrou que a falta de divulgação dos objetivos e ações desse 

comitê são os maiores problemas, pois impactam diretamente no aumento do 

número de adesões (FGV-EAESP, 2014). É necessário que haja divulgação dos 

princípios ligados à ONU e principalmente dos benefícios locais que essas ações 

poderiam trazer, caso fossem conhecidas e implementadas adequadamente.  

Com isso, surgiu a ideia de fazer um estudo, que pudesse levantar dados 

sobre as ações realizadas pelas signatárias do CBPG. Pelo fato destas signatárias, 

estarem distribuídas em todo território brasileiro, ficava inviável acessar a todas no 

curto espaço de tempo disponível para coletar os dados. Por este motivo optou-se 

por escolher cinco signatárias que estão fixadas na cidade de Curitiba, para buscar 

informações sobre as ações corporativas que estão sendo desenvolvidas 

relacionadas ao Pacto Global.  

Neste contexto, fica evidente que ações locais das empresas são importantes, 

mas precisam ser divulgadas enquanto boas práticas potencializando os melhores 

resultados, despertando interesse e aplicabilidade por parte de outras organizações. 

Com base nesta observação, o pano de fundo evidenciado dessas questões é a 
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educação. Os processos de aprendizagem, gerência e divulgação em todos os 

aspectos sempre estão voltados de forma acadêmica ou organizacional para a 

educação formal ou informal, que podem ser analisados de acordo com as 

competências relacionais de cada instituição, empresa ou escola. 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Quais ações de educação corporativa contribuem para que as organizações 

signatárias do Pacto Global em Curitiba-PR atinjam os objetivos propostos pela 

ONU? 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar as ações de educação corporativa que contribuem para que as 

organizações signatárias do Comitê Brasileiro do Pacto Global em Curitiba - PR 

atinjam os objetivos propostos pela ONU. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar as ações de educação corporativa das organizações signatárias 

do CBPG localizadas na cidade de Curitiba - PR; 

 Verificar nas ações dessas organizações a relação entre suas iniciativas e 

seus alinhamentos com as propostas do Pacto Global em termos de 

sustentabilidade; 

 Investigar a inter-relação dos indicadores de desempenho das 

organizações e seus processos de aprendizagem com as propostas do Pacto Global 

através do CBPG. 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

O Pacto Global visa mobilizar empresas e lideranças para que apóiem 

mundialmente a promoção de valores fundamentais para o desenvolvimento da 
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humanidade, e entre os pontos que demandam maior atenção nos dias de hoje está 

à divulgação das diretrizes para implantação da sustentabilidade, construídas e 

aceitas por organismos internacionais; a contribuição com a disseminação de 

soluções e ações práticas para problemas contemporâneos relacionados à 

globalização e inclusão social; o tornar a economia global mais sustentável adotando 

os princípios universais e a responsabilidade social empresarial; alavancar o alcance 

global da ONU unindo forças com governos, empresas, sociedade civil e outras 

entidades com objetivos semelhantes; compartilhar e coletar boas práticas e 

aprendizagens por meio de relatórios anuais; e o desenvolvimento de ferramentas 

que permitam acompanhar a evolução dessas iniciativas.  

A partir deste ponto, e, diante das necessidades de preservação do planeta e 

das preocupações evidenciadas pela ONU, além da constar que somente através da 

educação as boas práticas podem chegar a influenciar os rumos que as coisas estão 

tomando, este estudo observou também que a divulgação dessa situação é 

essencial para trazer resultados tanto no engajamento das organizações, quanto na 

disseminação dos princípios e conceitos do Pacto Global. Uma orientação 

importante e que deve ser mais bem utilizada por conter as diretrizes sustentáveis 

estabelecidas pela ONU para escolas de negócios do mundo é o emprego dos 

Princípios para Educação Gerencial Responsável – PRME (Principles for 

Responsible Management Education) da ONU como ferramenta nas ações 

corporativas de empresas que focam a Educação Corporativa (EC), Universidade 

Corporativa (UC), ou qualquer outro tipo de projeto voltado para Treinamento e 

Desenvolvimento (T&D). 

De acordo com Lourenzo (2012) a educação corporativa é uma importante 

ferramenta de comunicação interna e disseminação de valores corporativos. De 

modo geral, para Marisa Eboli (2012) o saldo do balanço das atividades de 

educação corporativa é muito positivo e adquiriu grande relevância na gestão 

empresarial brasileira nos últimos anos.  

A ideia de pesquisar a respeito das contribuições efetivas que algumas 

empresas signatárias do CBPG fazem na cidade de Curitiba-PR, partiu de uma 

consultoria realizada junto ao Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG), em abril de 
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2014, pelo Instituto Superior de Administração e Economia – ISAE, que também é 

um dos signatários do Pacto Global das Nações Unidas desde 2001, cuja proposta 

foi desenvolver uma pesquisa que evidenciasse qual era a representatividade do 

CBPG para seus signatários contributivos (com valores mensais) e não contributivos.  

Esse trabalho teve início em dezembro de 2013 e foi finalizado em outubro de 2014. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

No capítulo 1, apresenta-se uma introdução sobre o tema da pesquisa, 

contextualização, o problema, os objetivos da pesquisa, justificativa e estrutura da 

dissertação; 

O capítulo 2, trata do quadro teórico de referência e apresenta o levantamento 

da bibliografia existente sobre os principais conceitos e pressupostos da 

sustentabilidade e o Pacto Global; Pacto Global; Pacto Global no Brasil; o PRME; a 

Educação Corporativa; Universidade Corporativa; e Gestão do Conhecimento para a 

Sustentabilidade Organizacional; 

No capítulo 3, demonstra-se a metodologia especificando o problema 

empregado para a investigação empírica e os aspectos éticos envolvidos na 

condução da pesquisa; 

No capítulo 4, aborda a análise dos resultados obtidos na validação do 

instrumento escolhido para a pesquisa; 

No capítulo 5, apresentam-se a conclusão e recomendações. 
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

Para compreender a complexidade do objeto de estudo, é preciso conceituar 

e entender a Sustentabilidade e o Pacto Global, examinar o Pacto Global e o Pacto 

Global no Brasil; Os Princípios para Educação Gerencial Responsável (Principles for 

Responsible Management Education - PRME) da Organização das Nações Unidas e 

sua importância nas ações de sustentabilidade; A dinâmica da educação 

corporativa; a emergência da universidade corporativa e o seu papel no 

desenvolvimento empresarial e comunitário, bem como a Gestão do Conhecimento. 

 

2.1 SUSTENTABILIDADE E O PACTO GLOBAL 

 

O desenvolvimento sustentável se apresenta como uma questão imperativa 

para criar condições de sobrevivência do ser humano no planeta, uma vez que, o 

meio ambiente está sofrendo uma exploração acelerada e continuada dos recursos 

naturais que pode levar a seu conseqüente esgotamento. A Sustentabilidade é vista 

como uma forma de utilizar recursos no presente com a preocupação de possíveis 

impactos no futuro.  

Entre as décadas de 1970 e 1980 as empresas começaram a pensar em 

ações que minimizassem os impactos ambientais e sociais causados por elas em 

seus processos produtivos ou de prestação de serviços. Dessa forma, planos de 

ação e metas foram elaborados para que as empresas crescessem e lucrassem, 

porém exercendo o menor impacto possível na sociedade e no meio ambiente, 

buscando sempre não comprometer as gerações futuras (ANTUNES, 2010). 

Durante a década de 1980 surgiu o termo sustentabilidade, originado de uma 

conscientização crescente de que os países precisavam descobrir maneiras de 

promover o crescimento de suas economias sem destruir o meio ambiente ou 

sacrificar o bem-estar das futuras gerações (SAVITZ; WEBER, 2007). 

O conceito de desenvolvimento sustentável apresenta três níveis 

fundamentais, quais sejam: sustentabilidade da sociosfera, sustentabilidade da 

biosfera e sustentabilidade da ecosfera. Sendo que cada um destes subsistemas 
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está interligado aos demais, alimentando perenemente o conceito de 

sustentabilidade através do princípio da recursividade, não havendo, portanto, o 

privilegiamento de um nível sobre os demais (MELLO, 2002). 

Para Barbieri (2007, p.37), a sustentabilidade “se traduz na preocupação 

constante com o gerenciamento e a preservação dos recursos para as gerações 

futuras, e um pacto inter gerencial que se expressa nas preocupações quanto ao 

atendimento às necessidades básicas de todos os humanos”. 

Para o World Commission on Environment and Delopment (1987 apud 

SANTOS; WAGNER, 2008, p.1), sustentabilidade é “satisfazer as necessidades do 

presente sem comprometer a habilidade das futuras gerações para satisfazer suas 

necessidades”.  

O conceito de desenvolvimento sustentável trata da relação entre o meio 

econômico, social e ambiental, no qual para se chegar ao crescimento econômico, é 

necessário verificar se não haverá impactos no desenvolvimento social e no 

equilíbrio ecológico, visando atender às necessidades humanas sem comprometer 

os recursos naturais e a vida das gerações atuais e futuras.  

Segundo Fialho et al. (2007, p. 47) “desenvolvimento sustentável implica no 

crescimento econômico do meio ambiente e o reflexo positivo desse crescimento na 

qualidade de vida da população em geral”.  

A sustentabilidade não é mais um assunto restrito a ambientalistas, a partir do 

aparecimento do desenvolvimento sustentável, empresas, governo e a sociedade 

em geral tiveram que adotar uma série de medidas, modificando a sua forma de 

atuar. Foi necessário aliar economia ao social e ambiental, revendo o impacto de 

suas atividades na natureza e na comunidade para que atitudes sustentáveis fossem 

adotadas.  

Esse novo paradigma voltado para a sustentabilidade promove uma 

integração entre o econômico, o social e o ambiental, estão interligados por uma 

mesma causa, ou seja, um pensar comum em um crescimento econômico 

consciente, para que não haja danos à sociedade, nem ao meio ambiente, mas sim, 

benefícios, bem como a promoção de boas condições para as gerações futuras. 
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Com essa concepção, o tripé da sustentabilidade, também chamado triple bottom 

line, configura-se, pois a empresa deixa de pensar somente na parte financeira, 

importando-se também com a área social e ambiental, chegando a um equilíbrio 

(ZYLBERSZTAJN e LINS, 2010). 

A expressão “desenvolvimento sustentável” teve sua origem em 1983, com a 

criação pela ONU, da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD) ou Comissão de Brundtland, formada por 21 membros, que propôs uma 

agenda global visando capacitar a humanidade a enfrentar os problemas ambientais, 

a fim de assegurar o progresso humano sem comprometer as gerações futuras. 

Após os vários problemas ambientais relacionados às instâncias sociais e 

econômicas ocorridos no período, a Comissão convocou, em 1992, a realização da 

II Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento ou 

Rio-92, a qual ficou estabelecida a Agenda 21, tornando-se pública e colocando em 

prática o desenvolvimento sustentável (ALMEIDA, 2002).  

Após o entendimento e uma maior preocupação da sociedade contemporânea 

em conciliar economia, meio social e meio ambiental, minimizar os problemas 

socioambientais que afligiam o planeta na década de noventa, após a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento ou Eco-92, o termo 

que passou a ser utilizado foi sustentabilidade, quando foram adotadas várias 

iniciativas como o Protocolo de Kyoto, a criação do Instituto Ethos e o Pacto Global, 

visando ao desenvolvimento sustentável.  

Sabe-se que o Pacto Global foi uma iniciativa desenvolvida pelo então 

secretário-geral da ONU, Kofi Annan, propondo um grande desafio à comunidade 

empresarial global para mobilizar empresas e lideranças para apoiarem 

mundialmente a promoção de valores fundamentais nas áreas de direitos humanos, 

relações de trabalho, meio ambiente e anticorrupção, e incentivar o desenvolvimento 

de uma rede de colaboração entre os diversos agentes sociais, fomentando o 

diálogo e a cooperação, para realização de ações em matéria de responsabilidade 

social empresarial.   

O Pacto Global também integra a questão dos Fundos socialmente 

responsáveis, tais como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
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(BNDES) que constituiu em fevereiro de 2008 o Fundo Brasil de Sustentabilidade 

(FBS), voltado para projetos ambientais.  

Entre os dez Princípios Básicos Universais do Pacto Global estão os 

seguintes princípios da proteção ambiental: Promover a responsabilidade ambiental 

e encorajar tecnologias que não agridam o meio ambiente (PACTO GLOBAL, 2011).  

As empresas que aderem ao Pacto Global se comprometem a adotar estes 

princípios, difundi-los, e incorporá-los à sua gestão empresarial, mantendo uma 

atitude comprometida e atuante no âmbito da Responsabilidade Social Empresarial 

e do Desenvolvimento Sustentável. Nesse novo contexto, as empresas precisam ter 

como objetivos a qualidade nas relações e a sustentabilidade econômica, social e 

ambiental.  

 

2.2 PACTO GLOBAL 

 

No contexto de aprofundamento das relações entre a Organização das 

Nações Unidas (ONU) e o setor privado, a elaboração do Pacto Global se dá a partir 

do amadurecimento de uma ideia que vinha sendo desenvolvida pessoalmente por 

Kofi Annan, então secretário-geral da ONU, desde sua posse em 1997, por meio de 

conversas com empresários, especialmente na Câmara Internacional do Comércio e 

no Fórum Econômico Mundial. 

Em 1999, o secretário-geral das Nações Unidas, em sua terceira visita ao 

Fórum de Davos, Suíça, discursou sobre a sua intenção de desenvolver parcerias 

entre a ONU e o setor privado e chamou os empresários a iniciar “um pacto global 

de valores e princípios compartilhados que darão ao mercado global uma face 

humana” (ANNAN, 1999). 

O Pacto Global nasceu da idéia de envolver as organizações em ações de 

preservação do planeta, e foi anunciado globalmente pelo Secretário Geral das 

Nações Unidas no Fórum Econômico Mundial em Davos na Suíça, em janeiro de 

1999, e foi oficialmente lançado em 26 de julho de 2000 no escritório da ONU em 

Nova Iorque. 
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A proposta do Pacto Global é uma iniciativa das Organização das Nações 

Unidas (ONU) de chamar para um congraçamento a comunidade empresarial, 

visando atender as novas exigências da comunidade global diante dos constantes 

danos ambientais, trabalhistas e dos direitos humanos, para edificar práticas 

sustentáveis de ação protecionista frente aos desdobramentos da globalização 

(PACTO GLOBAL, 2012). 

O Pacto Global oferece uma plataforma estratégica para os participantes 

avançarem em seus compromissos com sustentabilidade e cidadania corporativa e é 

estruturado como uma iniciativa público-privada, constituindo um quadro político 

para o desenvolvimento, implementação e divulgação de princípios e práticas de 

sustentabilidade. Disponibiliza, ainda, um amplo espectro de linhas de trabalho 

especializadas, ferramentas e recursos de gestão, projetos e programas concebidos 

para ajudar a alavancar modelos sustentáveis de negócios e mercados, a fim de 

contribuir para a missão primordial de ajudar a construir uma economia global mais 

sustentável e inclusiva (ONU, 2000).  

Os objetivos do Pacto Global são:  

integrar seus princípios nas atividades empresariais de todo o mundo; e  

catalisar ações em apoio às metas mais amplas da ONU, incluindo as 

Metas de Desenvolvimento do Milênio (MDM). 

Assim, as Nações Unidas, no ano de 2000, lançaram o Pacto Global que foi 

criado para servir como quadro de referência e diálogo para estimular as melhores 

práticas e buscar a convergência em torno de práticas empresariais com valores 

universalmente partilhados (RUGGIE, 2002). Esses princípios estão sintetizados na 

figura 1: 
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             Figura 1 – Princípios do Pacto Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 

   Fonte: Adaptado de Pacto Global (2012) 

 

O Pacto Global incorpora uma política de transparência e responsabilização 

conhecida como Comunicação em Progresso (COP). Trata-se de um relatório anual 

de demonstração do compromisso do participante com o Pacto e seus princípios. 

(ONU, 2000).  

O COP é um documento publicado pelas empresas participantes com 

atividades empresariais que compartilham seus resultados ligados ao Pacto Global 

junto às partes interessadas, como investidores, consumidores, sociedade civil, 

governos, etc. e sua exigência se deve a vários propósitos importantes: 

 Avanço na transparência e prestação de contas; 

 Promoção contínua de melhoria do desempenho; 

 Resguardo à integridade do Pacto Global das Nações Unidas; e 

 Apoio na construção de um banco crescente de práticas empresariais de 

sustentabilidade para facilitar o diálogo e a aprendizagem sobre o tema. 



26 

 

Todos os participantes com atividade comercial são obrigados a comunicar 

anualmente os progressos realizados para as partes interessadas. Enquanto o 

formato geral é flexível, cada COP deve conter os seguintes requisitos: 

 A declaração do presidente ou diretor geral expressando apoio ao 

Pacto Global e renovando o compromisso contínuo do participante com a iniciativa e 

seus princípios; 

 Uma descrição de ações que a empresa tem desenvolvido para 

implementar os princípios do Pacto Global em cada uma das quatro áreas temáticas 

(direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e anticorrupção); 

 Mensuração de resultados (ou seja, grau em que as metas / indicadores 

de desempenho foram atendidos, ou outras medidas de resultados qualitativas 

ou quantitativas).  

Este documento não visa apenas garantir o compromisso das empresas 

signatárias com o Pacto Global das Nações Unidas, mas também manter a 

integridade desta iniciativa e criar um local de boas práticas para o aprendizado e o 

aprimoramento. As empresas participantes são obrigadas a seguir essa política, pois 

é fundamental para o sucesso da proposta. A ausência de comunicação irá resultar 

em uma mudança no status de participante e pode levar a sua exclusão (ONU, 

2000). 

As razões para as empresas participarem desta iniciativa são destacadas no 

site www.unglobalcompact.org, criado para divulgar o Pacto Global e dentre elas 

estão: a capacidade de demonstrar liderança, de administrar riscos ao tomar uma 

postura proativa, de melhorar a administração da empresa e da marca, 

demonstrando como a adoção de princípios morais pode se reverter favoravelmente 

para os negócios, numa perspectiva claramente instrumentalizada.  

A defesa da adoção do Pacto Global pelo setor privado é explicada pela 

própria ONU como forma de legitimação social para atuação dos mecanismos de 

mercado, pois a participação dos “non-business actors” é compreendida como meio 

de criar e potencializar o capital social tido como fundamental para o 

desenvolvimento econômico sustentável. 
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Os registros da ONU dão conta de que esse Pacto foi e continua sendo a 

maior iniciativa mundial relacionada à cidadania corporativa. No primeiro semestre 

de 2015 o Pacto Global já registrava 12.994 organizações signatárias, oriundas de 

150 países, e mais de 100.000 sociedades civis engajadas. Todas estão em pleno 

trabalho para promover a cidadania corporativa responsável, assegurando que os 

negócios constituem parte da solução demandada pelos desafios da globalização 

(ONU, 2015). 

 

2.2.1 Pacto Global no Brasil 

 

A partir do primeiro semestre de 2000, a história do Pacto Global começou a 

ser escrita no Brasil, quando o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social conduziu um processo de engajamento das empresas brasileiras ao projeto 

proposto pelas Nações Unidas.  

Nesta primeira convocação, 206 empresas aderiram ao desafio. Em 26 de 
julho do mesmo ano, em Nova Iorque, foi entregue ao Secretário Geral das 
Nações Unidas o nome das empresas que se tornaram signatárias do 
compromisso. Nesta ocasião, foi proposta a realização em 2002 do "Diálogo 
Empresarial sobre os princípios do Pacto Global" na cidade de Belo 
Horizonte, um evento que contou com a participação de 300 representantes 
do Brasil, e que buscou debater a aplicação dos princípios do Pacto Global 
no país. 
Em Julho de 2004 foi realizado o UN Global Compact Leaders Summit, na 
sede das Nações Unidas, e contou com a participação de mais de 450 
executivos das organizações signatárias do Pacto Global e representantes 
de governos liderados pelo Secretário Geral das Nações Unidas. A palestra 
magna do evento foi conduzida pelo ex-presidente do Brasil, Luís Inácio 
Lula da Silva, e o Brasil foram representados por um grupo de 27 executivos 
das seguintes organizações: Aché Laboratórios Farmacêuticos, Aracruz 
Celulose, Banco do Brasil, Bovespa, Caixa, Copagaz, Copel, Fundação 
Dom Cabral, Grupo Pão de Açúcar, Instituto Ethos, ISAE-FGV, MDD 
Papéis, Natura, Nutrimental, Petrobras, PNUD, Portela, Souza Cruz e Valor 
Econômico. 
Em 2005, as organizações participantes do Pacto Global no Brasil 
mobilizaram-se no sentido de promover a agenda dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), sob a liderança do escritório das 
Nações Unidas no Brasil. Uma grande campanha de mobilização foi criada 
para criar um espaço de debate público em torno dos ODM. Este 
movimento engrossou a voz do Movimento Nacional pela Cidadania e 
Solidariedade e contribuiu de forma expressiva para que o Brasil investisse 
no monitoramento e na avaliação dos indicadores, metas e objetivos 
acordados na Cúpula do Milênio das Nações Unidas em 2000. 
Em meados de 2005, o então chefe das redes do Pacto Global visitou o 
Brasil e convidou o Comitê Brasileiro para uma maior mobilização em torno 
de um planejamento de atividades no Brasil para a Rede Brasileira do 
Pacto. Como resultado, uma reestruturação institucional no âmbito do 
CBPG foi acordada por seus membros, sinalizando um novo momento de 
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gestão e de aproximação com o escritório das Nações Unidas no Brasil e 
com a sede do Pacto Global em Nova Iorque, que é a porta de entrada das 
empresas na ONU. 
Em julho de 2007, houve uma expressiva participação da Rede Brasileira do 
Pacto Global durante a realização do segundo UN Global Compact Leaders 
Summit, em Genebra. A delegação brasileira foi composta por: Banco do 
Brasil, Beraca Sabará Químicos e Ingredientes, Bovespa, Copagaz, 
Dudalina, Fundação Dom Cabral, Instituto Ethos, ISAE-FGV, MDD 
Comércio e Representações de Papel, Petrobras, Promon Engenharia, 
Repsol, Serasa, Visão Sustentável e Dorpas Assessoria Empresarial. Hoje, 
o Pacto Global no Brasil vem impulsionando diversas empresas no país a 
adotarem a cidadania empresarial como padrão para a gestão de seus 
negócios e outras organizações na intensificação deste movimento onde ele 
já está se encontra consolidado (PACTO GLOBAL, 2015). 

O Comitê Brasileiro do Pacto Global – CBPG é composto por empresas, 

agências do sistema das Nações Unidas no Brasil, entidades empresariais, 

organizações de trabalhadores, organizações da sociedade civil que trabalham com 

temas ligados aos Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, Meio Ambiente e 

Combate à Corrupção, instituições de ensino, e demais organizações interessadas 

na promoção dos Princípios do Pacto Global e no avanço do movimento de 

Responsabilidade Social Empresarial no Brasil e atualmente é formado por 39 

organizações.  

Nesta direção, o setor privado, em parceria com diversos outros atores 

sociais, pode ajudar na conquista de uma economia global mais sustentável e 

inclusiva. Desse total 669 empresas são do Brasil, sendo 39 signatárias contributivas 

compulsórias, e destas, 6 estão localizadas em Curitiba, são elas: Associação 

Comercial do Paraná, COPEL, ISAE, ITAIPU, FIEP e Novozymes, além da forte 

presença local da CEF e BB, apresentando diretrizes para implantação da 

sustentabilidade, construídas e aceitas por organismos internacionais, contribuindo 

com soluções práticas para problemas contemporâneos relacionados à globalização 

e inclusão social, tornando a economia global mais sustentável adotando os 

princípios universais e a responsabilidade social empresarial, alavancando o alcance 

global da ONU, unindo forças com governos, outras empresas, sociedade civil e 

demais entidades, compartilhando e coletando boas práticas e aprendizagens por 

meio de relatórios anuais - COP (Communication on Progress) entre outras 

importantes iniciativas definidas em grupos de trabalhos específicos. 
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O CBPG tem a finalidade de buscar eficiência em seus projetos e por este 

motivo criou grupos focais denominados de Forças Tarefas ou FTs. Esses grupos 

visavam colocar em prática algumas medidas de caráter urgentes no menor espaço 

de tempo possível. Após dois anos, esses grupos passaram a ter um viés mais 

padronizado, cujas medidas já não precisavam ser emergenciais, e assim foram 

migrados para Grupos Temáticos (GTs), cujo objetivo é aplicar os 10 princípios 

e implementar os valores do Pacto Global, colaborando para a construção de uma 

cultura de sustentabilidade. As atividades incluem discussões de temas relevantes 

para as organizações e a implantação de projetos que visem à cooperação com as 

instituições que trabalham com temas transversais, gerando maior sinergia entre as 

iniciativas. 

Além de todo o trabalho que o grupo brasileiro realiza no sentido de atingir os 

objetivos propostos pelo Pacto Global, existem ainda os objetivos locais que seguem 

em linha com os mundiais propostos pela ONU. São eles: 

Objetivos Definidos para o Comitê Brasileiro do Pacto Global 

 Massificação dos seus princípios no País; 

 Ampliação da adesão de empresas e organizações brasileiras; 

 Apoio às empresas brasileiras para a implantação dos princípios; 

 Promoção de troca de experiências e aprendizado dos princípios do PG; 

 Exercício das funções de articulador internacional com as demais redes do 

PG e com o escritório em Nova Iorque; 

 Promoção do vínculo entre os princípios do PG e os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio; 

 Assessoramento ao Presidente do CBPG. 

 

A Rede Brasileira do Pacto Global representa no país o Pacto Global das 

Nações Unidas (UN Global Compact). Atuando em parceria com o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e é hoje uma das maiores redes 
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locais da iniciativa no mundo com mais de 650 signatários.  Sua gestão está a cargo 

de um comitê com 39 organizações de referência em sustentabilidade e empresas 

líderes em setores estratégicos para a economia brasileira. A atual diretoria é 

composta por Basf, Beraca, Grupo Libra, Itaú Unibanco e Grupo Abril (Presidência).  

Alguns destes signatários, diante da necessidade de formação de novos 

líderes empresariais, mais conscientes dos impactos de suas escolhas em diversos 

níveis, com a iniciativa do Pacto Global das Nações Unidas, para incentivar as 

instituições de ensino superior a atuarem de maneira responsável e de acordo com 

um conjunto de valores aceitos internacionalmente como fundamentais para 

alcançar a sustentabilidade aderiu ao PRME (Princípios para a Educação em Gestão 

Responsável, com a intenção de promover um aprimoramento contínuo da gestão 

educacional que consiga formar esse novo perfil de líderes. 

 

2.3 PRINCÍPIOS PARA A EDUCAÇÃO EMPRESARIAL RESPONSÁVEL (PRME) 

 

Em 2007 viria, no bojo do Global Compact, o PRME - Principles for 

Responsible Management Education. Uma tradução razoável para o português seria 

“Princípios para a Educação Empresarial Responsável”.  

A iniciativa do PRME possui a missão de inspirar e defender globalmente a 

educação empresarial responsável, a pesquisa e a liderança do pensamento. Esses 

princípios são inspirados por valores internacionalmente aceitos, tais como os do 

Global Compact. Buscam a melhoria contínua das instituições de educação 

empresarial, com vistas a desenvolver uma nova geração de líderes, capazes de 

administrar os complexos desafios que se impõem aos negócios e à sociedade no 

século XXI. Dentro deste contexto, a revisão feita por Tanvanti (2011) chama a 

atenção para o PRME como um mecanismo importante para promoção da ética e 

diminuição da pobreza. Assim, torna-se instrumento de ensino e envolvimento de 

stakeholders e deve, tanto quanto possível, ser agregado aos programas e 

currículos existentes.  

O atual ambiente acadêmico já recepcionou a sustentabilidade e a 

responsabilidade corporativa, porém elas ainda não se incrustaram na corrente 

principal da educação relacionada aos negócios.  
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Dentro deste contexto, a publicação “The Journal of Corporate Citizenship” 

em 2010 dedicou um fascículo inteiro à questão e em seu editorial é chamada 

atenção à necessidade das escolas da área de negócios em investir na formação de 

novos líderes com essa visão.  

Sherman (2010) lembra que apesar dos extensos estudos na área de ensino 

sobre responsabilidade social corporativa ainda não há uma incorporação destes 

conceitos às salas de aula e currículos, o que cria um descompasso entre empresa 

e academia. Essa sensação se repete ao redor do mundo, de muitas formas.  

Assim, Maloni et al. (2011) observa que apesar do claro interesse em 

assimilar e ensinar o PRME nos programas de negócios (business schools) isso não 

se reverterá em fatos tangíveis num futuro próximo. O que se observa, de modo 

geral, são iniciativas isoladas, pontuais e focadas. As ações mais evidentes no 

sentido de implantação do PRME são cursos curtos, muito embora existam ações 

envolvendo departamentos inteiros.  

A sensação de que a sustentabilidade entrou nas preocupações empresarias, 

mas não na academia advêm, entre outras coisas, de faculdades que ensinam 

sustentabilidade dentro de campus não sustentáveis, situação similar à que ocorreu 

nos EUA em relação à qualidade nas décadas de 1970 e 1980, quando, por longo 

tempo, qualidade não foi vista como diferencial competitivo e não foi assimilada por 

empresas ou faculdades. Assim, situação similar parece ocorrer com a questão da 

sustentabilidade. Revisando os estudos sobre o ensino de ética empresarial na 

América do Norte, no período entre 1995-2009, Petrick (2012) alerta para a distância 

entre ensino/pesquisa/treino – normalmente de altíssimo nível – e a baixa 

repercussão obtida no dia a dia dos negócios. Situação semelhante é reportada na 

Austrália.  

Segundo Fisher (2010) a incorporação de conceitos como sustentabilidade 

ocorre em menos de 50% das escolas de negócios do país e normalmente é 

abordado de modo limitado e sem integralizar o conceito ao currículo.  

Quanto a Finlândia e França (Solitander, 2011), estudo sobre escolas que 

implementaram o PRME com sucesso indica a necessidade de posicionamento 
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estratégico/político para vencer barreiras culturais e estruturais, o que pode ser 

melhor entendido através da escolha de líderes dentro da escola para que estes 

funcionem como multiplicadores das ideias e ações.  

Quanto à importância das pessoas para o sistema, Tilbury et al. (2011) 

sugere que se reveja as relações prática dos negócios/educação/ensino à luz dos 

atuais movimentos internacionais, reconectando negócios/pessoas/planeta. Já 

Adams (2010) aborda a falta de kown-how e lideranças que propiciem as mudanças 

desejadas e requeridas. Assim, segundo a visão da autora, as universidades 

precisam focar mais em colaborações entre os vários stakeholders. 

No país, a preocupação com a Educação Empresarial Responsável gerou 

trabalhos acadêmicos interessantes. Em uma escola de negócios, por exemplo, foi 

detectada uma dicotomia, entre as tendências à inovação, mudanças pedagógicas e 

a manutenção de sistemas mais controladores e de ensino. Além disso, detectaram-

se como principais dificuldades para a implantação do conceito de negócios 

sustentáveis as demandas do mundo corporativo, que dificultavam a articulação dos 

projetos pedagógicos com essa vertente. Essa constatação levou a autora a afirmar 

que a escola “não encontra solo fértil para a inserção de temas voltados para a 

educação em ambiente de negócios sustentáveis em todas as suas soluções 

educacionais”. 

Contudo, mesmo com as dificuldades encontradas, a pesquisadora observou 

que o tema sustentabilidade é abordado, em geral de modo específico, sem grande 

transdisciplinaridade, embora ocorram iniciativas concretas, mesmo que isoladas. É 

relevante observar que conteúdos de sustentabilidade foram inseridos nos 

programas da escola através de seu “mapa estratégico e indicadores e capacitação 

para a equipe técnica” (VASCONCELOS, 2009).  

No Brasil, existem alguns estudos que foram desenvolvidos sobre o Pacto 

Global e Educação e Universidade Corporativa, conforme quadro 1: 
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Quadro 1 - Estudos desenvolvidos sobre o Pacto Global, Educação e Universidade 
Corporativa  
 AUTOR INSTITUIÇÃO ANO TÍTULO OBJETIVO RESULTADOS 

Tiago 
Rodrigues 
Garcia 

Fundação 
Getúlio  
Vargas 

 
 2012 

Comunicação e 
sustentabilidade
: a perspectiva 
do 
Gerenciamento 
de projetos na 
elaboração do 
relatório de 
Sustentabilidade 
do ISAE - FGV 

Compreender 
como o 
gerenciamento 
de projetos pode 
contribuir para a 
elaboração de 
um relatório de 
sustentabilidade 
que privilegie, 
em sua própria 
construção, os 
interesses e as 
expectativas 
informacionais 
dos diferentes 
públicos de uma 
organização 

Por um lado, pode-se 
inferir que a problemática deste 
trabalho situa-se justamente em 
um contexto complexo que 
envolve um emaranhado de 
questões de ordem tanto social e 
cultural, quanto econômico, 
comportamental, espiritual, moral 
e ético. Por outro lado, quando se 
inserem neste contexto os 
conhecimentos de gerenciamento 
de projetos, encaminha-se o 
trabalho para uma abordagem 
prática e técnica - uma proposta 
comunicacional pautada em 
resposta a um cenário que é 
complexo e desafiador. 

Norman 
De Paula 
Arruda 
Filho 

ISCTE 
Business 
School  
Instituto 
Universitário 
de Lisboa 

2011 Perspectivação: 
Um Novo 
Modelo De 
Educação 
Executiva 
Responsável 

Avaliar a 
adequação do 
modelo 
educacional do 
ISAE/FGV – o 
Modelo 
Perspectivação 
– ao contexto de 
uma educação 
executiva 
responsável. 

Nos resultados observou-se que o 
conjunto das 14 atividades 
obtiveram cerca de 90% a 100% 
de concordância dos especialistas 
com relação à adequação das 
atividades desenvolvidas pelo 
modelo para uma educação em 
gestão responsável – sendo que a 
média de todas foi o valor 
máximo, ou seja, 10. Com isso 
conclui-se que o modelo 
educacional pode contribuir para 
uma educação em gestão 
responsável. 

José 
Eduardo 
Camilo 
Ferreira 

Centro  
Paula Souza 
Faculdade  
de Tecnologia 
da Zona Leste 

2009 Educação 
Corporativa 
Estudo de Caso 
Caixa 
Econômica 
Federal 

Analisar o papel 
da Universidade 
Corporativa 
como estratégia 
na obtenção de 
vantagem 
competitiva 
entre as 
empresas e 
também a sua 
importância na 
atualidade com 
vistas a fornecer 
informações 
relevantes ao 
público alvo de 
seu interesse 

A qualificação decorrente permite 
ao colaborador o amplo alcance 
de um conjunto de habilidades 
necessárias para a sua adaptação 
às novas tecnologias e às rápidas 
mudanças ocorridas no mercado 
de trabalho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Estes estudos demonstram a preocupação que as pessoas estão tendo para 

disseminar os Princípios para a Educação Empresarial Responsável e são um 

oportuno chamado global às escolas de negócios e universidades mundo afora para 

que promovam adaptações graduais de seus currículos e programas, suas 
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pesquisas, metodologias de ensino e estratégias institucionais aos novos desafios e 

novas oportunidades nos negócios.  

Em resumo, para os melhores propósitos, a ONU explicitou seis Princípios 

para a Educação Empresarial Responsável, um quadro guia de referência, 

apresentado no quadro 2, para as instituições que desejarem integrar em si a 

responsabilidade corporativa e a sustentabilidade, de maneira gradual, porém 

sistemática.  

Quadro 2 - Princípios para a Educação Empresarial Responsável (PRME) 

Princípio 1- Propósito 

Nós desenvolveremos as capacidades dos estudantes de 
serem futuros geradores de valor sustentável para os negócios 
e a sociedade em sentido amplo e de trabalharem em favor de 
uma economia global sustentável e inclusiva.  

Princípio 2 - Valores  

 

Nós incorporaremos às nossas atividades acadêmicas e aos 
currículos os valores da responsabilidade social global da forma 
como são retratados em iniciativas internacionais tais como o 
Pacto Global das Nações Unidas. 

Princípio 3 - Método 

Nós criaremos estruturas educacionais, materiais, processos e 
ambientes que proporcionem efetivas experiências para a 
liderança responsável. 

Princípio 4 - Pesquisa 

Nós nos engajaremos em pesquisas empíricas e conceituais 
que aumentem a nossa compreensão sobre o papel, as 
dinâmicas e o impacto das corporações na criação de valor 
sustentável social, ambiental e econômico.  

Princípio 5 - Parcerias 

Nós interagiremos com líderes de corporações de negócios a 
fim de expandir nosso conhecimento dos seus desafios para 
corresponder à responsabilidade social e ambiental e explorar 
conjuntamente abordagens efetivas para vencer esses desafios 

Princípio 6 - Diálogo 

Nós facilitaremos e apoiaremos o diálogo e o debate entre 
educadores, estudantes, empresários, governo, consumidores, 
imprensa, organizações da sociedade civil e outros grupos 
interessados nos temas críticos relacionados à 
responsabilidade social global e à sustentabilidade. 

Fonte: PRME (2007) 

 

Esse quadro de referência vem precedido de um texto declaratório da vontade 

e seguido de outro, de fechamento, compondo o compromisso de adesão firmado 

pelas instituições signatárias. Para isso surge a educação corporativa que é uma 

ferramenta essencial para que as metas do Pacto Global sejam atingidas. 
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2.4 EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

 

O mundo ficou menor a partir do momento em que fronteiras foram 

ultrapassadas e as mudanças e novidades passaram a fazer parte do cotidiano da 

maioria das pessoas em tempo real. A globalização dos mercados e a concorrência 

em geral aceleraram as transformações científicas, tecnológicas e sociais. A 

economia baseada no conhecimento obriga as organizações a se desafiarem 

constantemente para estarem de acordo com as demandas que surgem dos 

consumidores. 

Assim, as empresas e seus colaboradores necessitam de novos 

conhecimentos utilizando programas de treinamento e desenvolvimento através da 

ideia inicial de se fazer da organização o seu próprio fornecedor de capacitação que 

visa exclusivamente tornar seus funcionários mais aptos às suas funções; com isso 

as criações de módulos ligados aos diversos setores foram, e ainda estão sendo 

suficientes do ponto de vista de investimento nos recursos humanos que cada 

empresa dispõe (ABBAD; BORGES-FERREIRA; NOGUEIRA, 2006). 

Na visão de Carvalho (2001), muitas empresas constataram uma diminuição 

no prazo de validade do conhecimento e começaram a perceber que não poderiam 

mais depender das instituições de ensino superior para desenvolver sua força de 

trabalho e assegurar sua própria sobrevivência no futuro. 

Diante disso, existe a necessidade de um aprendizado permanente para o 

desenvolvimento de competências-chave para o negócio, as quais têm como base 

as competências dos indivíduos. Algumas empresas têm empreendido ações 

direcionadas para a criação e o desenvolvimento de competências junto a sua força 

de trabalho, mediante a implantação de cursos formais pela própria organização. 

Eboli (2004) relata sobre a necessidade das empresas em implantar sistemas 

educacionais que foquem o desenvolvimento de atitudes, postura e habilidades 

específicas para seu negócio, surgindo assim a Educação Corporativa.  

Toffler (1980) defendeu a tese de que a forma de alcançar o desenvolvimento 

e o poder econômico no século XXI já não será a exploração de matérias-primas e 

do trabalho manual do homem, mas a aplicação dos recursos da mente humana 
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visto que, reduzindo à necessidade de matéria-prima, trabalho, tempo, espaço e 

capital, o conhecimento passa a ser o recurso central da economia avançada. Desta 

forma ela se firma como sendo um processo permanente e contínuo que visa à 

capacitação exclusiva de profissionais para suas atividades nas organizações. 

Porém, essa visão é quase que exclusivamente voltada para operações internas 

focando apenas o profissional, sem nenhum compromisso com o lado pessoal que 

vai além do técnico e do operacional. 

A Educação corporativa pode ser conceituada como um projeto de formação 

desenvolvido pelas empresas, que têm como objetivo “institucionalizar uma cultura 

de aprendizagem contínua, proporcionando a aquisição de novas competências 

vinculadas às estratégias empresariais” (QUARTIERO;CERNY, 2005, p. 24). Já 

Meister (1999, p. 86) define Educação corporativa como um esforço institucional 

estruturado de desenvolvimento continuado do potencial humano, compreendendo 

toda a cadeia de valor composta por fornecedores e clientes da organização, dela 

própria e da sociedade, com o objetivo de contribuir para o alcance de metas e 

resultados essenciais à sobrevivência e ao crescimento sustentado da organização.  

Eboli (2012) define educação corporativa como um sistema de formação de 

pessoas pautado por uma gestão de pessoas com base em competências devendo 

instalar e desenvolver nos colaboradores (internos e externos) as competências 

consideradas críticas para a viabilização das estratégias de negócio, promovendo 

um processo de aprendizagem ativo vinculado aos propósitos, valores, objetivos e 

metas empresariais.  

Para Teixeira (2001) a educação corporativa pode ser entendida como um 

processo que vai além do treinamento tradicional, pois insere aos treinandos uma 

visão ampla e de longo prazo, além do desenvolvimento das pessoas para a 

obtenção de resultados nos negócios, sendo este investimento um diferencial que a 

organização dispõe para integrar seus empregados, além de dar-lhes a fonte para 

desenvolverem seu potencial. Já Fleury e Fleury (2001) a educação corporativa é 

definida como um sistema de desenvolvimento de recursos humanos, orientada 

pelas competências de gestão, cujo principal papel é o de construir as competências 
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empresariais e humanas consideradas críticas para a viabilidade da estratégia de 

uma organização. 

Outros autores como Meister (1999); Crossan et al. (1999); Pacheco et al. 

(2009); Albuquerque, et al. (2012) sintetizam que a EC envolve um conjunto de 

estratégias educacionais contínuas que a organização promove, fundamentada em 

metas futuras, nas estratégias e na cultura organizacional, com o objetivo de 

desenvolver as competências críticas para o negócio, envolvendo o público interno e 

externo à empresa. 

 

2.4.1 Características da Educação Corporativa 

 

Na visão de Eboli (1999) no processo de aprendizagem, as instituições 

formais de ensino desempenham um papel único, construindo alicerces de 

conhecimentos teóricos, sociais e metodológicos, que constituirão a base para o 

desenvolvimento das competências necessárias para a organização.  

Considerando que tal processo de aprendizagem deve ser um processo 

permanente, ele precisa continuar também no interior da organização, podendo ser 

capitaneado pela chamada educação corporativa, que é composta por sistemas 

educacionais que privilegiam o desenvolvimento de atitudes, posturas e habilidades, 

e não apenas conhecimento técnico e instrumental aos colaboradores das empresas, 

visando prover oportunidades de aprendizagem ativa e contínua, que dêem suporte 

para a empresa atingir seus objetivos críticos do negócio. Estes sistemas 

educacionais compreendem as formas de educação formal, no caso de cursos de 

formação acadêmica requeridos; educação não-formal, sendo cursos ou programas 

de currículos desenvolvidos especificamente para atender aos colaboradores de 

uma determinada área da empresa (ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2004). 

Assim, no quadro 3 serão apresentadas as principais características de uma 

universidade tradicional e da educação corporativa para facilitar a compreensão das 

implicações dessa mudança de paradigma em termos de desenvolvimento das 

pessoas nas organizações (EBOLI, 1999, MEISTER, 1998). 

 



38 

 

Quadro 3 - Papel da Universidade Tradicional e da Educação Corporativa 
Universidade Tradicional Educação Corporativa 

Desenvolver competências essenciais para o 
mundo do trabalho 

Desenvolver competências essenciais para o 
sucesso do negocio 

Aprendizagem baseada em sólida formação 
conceitual e universal 

Aprendizagem baseada na prática dos 
negócios 
 

Sistema educacional formal Sistema de desenvolvimento de pessoas por 
competências 

Ensina crenças e valores universais Ensina crenças e valores da empresa e do 
ambiente de negócios 

Desenvolver cultura acadêmica Desenvolver cultura empresarial 

Formar cidadãos competentes para gerar o 
sucesso 
das instituições e da comunidade 

Formar cidadãos competentes para gerar o 
sucesso da empresa e dos clientes 

Fonte: EBOLI, 1999, MEISTER, 1998) 

 

O conceito de educação corporativa está alterando a relação universidade 

tradicional e empresa. Para Eboli (1999) apesar de alguns autores considerarem a 

educação corporativa uma ameaça ao papel das universidades tradicionais, as 

experiências mais bem sucedidas de educação corporativa são aquelas que 

realizam parcerias com algumas universidades tradicionais, que têm competência 

para agregar valor a estes programas corporativos, contribuindo, assim, para que as 

empresas realizem com mais competência e resultado o processo de gestão do 

conhecimento, considerado atualmente crítico para o sucesso dos negócios. Para ter 

sucesso na convergência entre o desenvolvimento de talentos e as estratégias do 

negócio, o projeto de educação corporativa deve identificar, formar e mobilizar as 

competências críticas no sentido de agregar valor ao negócio e assim aumentar a 

competitividade. (EBOLI, 2004). 

               
             Figura 2 - Educação Corporativa: articulando conceitos de competências. 

 

 

 

 

 

     
                              
                         Fonte: Adaptado de Eboli (2004) 
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Costa (2001) “relata que educar corporativamente é humanizar o ser, a 

empresa, a sociedade, e o meio ambiente” e acrescenta que a educação corporativa 

não é apenas virtual, mas sim, relacional, de modo que os seres humanos criam 

vínculos e, através desses, constroem valores e a partir daí, estabelecem uma 

cultura. 

Nesse sentido, práticas de educação corporativa estão intrinsecamente 

relacionadas ao processo de inovação nas empresas e ao aumento da 

competitividade de seus produtos (bens ou serviços). A quantidade de matéria-prima 

disponível e a disponibilidade de mão de obra que existe no mercado hoje exigem 

um grau maior de criatividade para atender a uma nova demanda, e é no 

conhecimento e na tecnologia que estão os novos focos. Ser eficiente enquanto 

processo, e eficaz enquanto resultado, fazendo a diferença na economia.  

Meister (1999 p. 19), afirma a necessidade de "sustentar a vantagem 

competitiva, inspirada num aprendizado permanente e um desempenho excepcional” 

como meta para a educação corporativa, oferecendo soluções de aprendizagem e 

compartilhamento de conhecimentos. Dessa forma, nenhuma estratégia empresarial 

será atingida sem que esteja fundamentada em um consistente programa de 

educação corporativa continuada. 

 Apesar da importância de um processo de capacitação profissional estar 

vinculado a uma corporação, ela não deve ser confundida com o sistema de ensino 

superior, que trata da educação de estudantes e do desenvolvimento de pesquisa 

em várias áreas do conhecimento. É uma ferramenta importante, mas com o objetivo 

explícito de capacitar funcionários com a finalidade de retê-los nas organizações 

visando os melhores desempenhos (ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2004). 

 

2.4.2 Princípios da Educação Corporativa 

 

A diferença mais emblemática entre a educação corporativa e as antigas 

formas de treinamento diz respeito à gestão rigorosa (desenvolvimento, manipulação, 

controle e avaliação) da aprendizagem empresarial a partir de demandas do 

mercado, fato que significa uma mudança sem precedentes na forma de gestão e de 
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educação de pessoas para o trabalho, ao interferir direta e claramente na cultura 

organizacional delineando novos perfis profissionais a serviço dos interesses do 

capital (BRITO, 2005). 

De acordo com Mundim; Ricardo (2004), a educação corporativa é a chave 

para reter o capital intelectual de organização, de modo a qualificar, especializar, 

atualizar e até formar os colaboradores da organização de maneira a garantir 

vantagem competitiva de mercado. Para Eboli (2004), este conceito represente “um 

sistema em desenvolvimento de pessoas pautado pela gestão de competências, 

sendo incorporado e assimilado como um princípio organizacional”. 

Assim o Sistema de Educação Corporativa tem como finalidade básica 

fomentar o desenvolvimento e a instalação das competências empresariais e 

humanas consideradas críticas para a viabilização das estratégias de negócios de 

forma sistemática, estratégica e contínua e na visão de Eboli (2004, p.57-61) são 

estes sete princípios de sucesso, que, dão um enfoque conceitual e metodológico 

para a concepção, a implementação e a análise de projetos de educação corporativa 

realizados nas organizações de modo geral, de acordo com a figura 3: 

 
                   Figura 3 - Princípios do Sistema de Educação Corporativa 

 

 

 

 

                                                        

                                                              

 

                            

 

                                                          

 
                                           

                                      Fonte: Eboli (2008). 

 

A seguir será apresentado cada um dos princípios, conforme o quadro 4: 
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Quadro 4 - Princípios e Práticas do Sistema de Educação Corporativa 
PRINCÍPIOS PRÁTICAS 

1. Competitividade: valorizar a 
educação para o desenvolvimento 
das pessoas, pois, dessa forma, a 
empresa poderá competir no 
mercado e consolidar as 
competências críticas para o seu 
negócio. 

- Comprometer da alta cúpula; 
- Alinhar estratégias, diretrizes e práticas de GP às 
estratégias de negócio; 
- Implementar Modelo de Gestão por Competências; 
- Conceber programas educacionais a partir do 
mapeamento e alinhamento de competências - 
empresariais e humanas. 

2. Perpetuidade: transmitir a cultura 
organizacional e a influência que 
esta exerce nos indivíduos 

- Disseminar a cultura organizacional nos programas 
educacionais; 
- Responsabilizar líderes pelo processo de aprendizagem. 

3. Conectividade: favorecer a 
interação entre todos os públicos 
(internos e externos à empresa). 

- Adotar educação inclusiva; 
- Implantar Gestão do Conhecimento; 
- Integrar sistema de educação corporativa com Gestão do 
Conhecimento. 

4. Disponibilidade: disponibilizar 
recursos para o aprendizado em 
qualquer lugar e hora. 

- Utilizar de forma intensiva a tecnologia aplicada à 
educação (AMT - Aprendizagem Mediada por Tecnologia) 
- Adotar múltiplas formas de aprendizagem 

5. Cidadania: desenvolver 
indivíduos capazes de agir com ética 
e responsabilidade. 

- Obter sinergia entre os programas educacionais e 
projetos de atuação social; 
- Comprometer-se com a cidadania empresarial. 

6.  Parceria: estabelecer 
parcerias internas (líderes e 
gestores) e também externas 
(universidades, instituições de 
ensino). 

- Responsabilizar líderes e gestores pela formação de suas 
equipes e criar ambiente propício a aprendizagem; 
- Estabelecer parcerias estratégicas com academia, 
centros de pesquisa e instituições de ensino superior. 

7. Sustentabilidade: gerar 
resultados para a empresa, por meio 
das ações de EC. 

- Implantar sistema de avaliação de resultados; 
- Criar mecanismos que favoreçam a auto sustentabilidade 
financeira do SEC. 

Fonte: Eboli (2008). 

 

Um dos aspectos relevantes a ser analisado são as bases filosóficas e os 

fundamentos que norteiam as ações da educação corporativa. Para Eboli (2004) 

esses fundamentos são os princípios que darão origem à elaboração de um plano 

estratégico da educação empresarial consistente como função de fio condutor das 

práticas educativas com o papel de viabilizar a transformação de competências 

essenciais da organização em competências humanas. 

A educação corporativa é mais do que treinamento empresarial ou 

qualificação de mão de obra. São fatores que visam articular de forma coerente as 

competências individuais e organizacionais no contexto mais amplo da empresa. 

Assim, práticas de educação corporativa estão relacionadas com um processo de 

inovação nas organizações e ao aumento da competitividade de seus produtos. 

Essa colocação não minimiza a importância da educação para as empresas, 

uma vez que, esta sempre foi vista como fator fundamental no desenvolvimento 
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profissional, sendo a base pela qual uma sociedade se estrutura e se consolida. O 

ponto adicional a esta posição é que nos anos 90 do século XX ficou mais evidente 

a necessidade de se utilizar programas, cursos, palestras, entre outros fatores como 

ferramentas direcionadas para o crescimento econômico, gerando novos 

conhecimentos e tecnologias e na preparação e aprimoramento dos funcionários. E 

esta visão sistematizada deu origem à proliferação de uma solução que já existia 

desde o pós-guerra e que ajudou grandes corporações a desenvolver seus 

profissionais que foi a Universidade Corporativa. 

  

2.5 UNIVERSIDADE CORPORATIVA 

A temática da universidade/educação corporativa é um assunto relativamente 

recente no Brasil e vem se multiplicando de maneira progressiva, despertando a 

atenção e o interesse de profissionais e acadêmicos. 

 A universidade corporativa surgiu no final do século XX, despertando 

interesse nas empresas realmente preocupadas com competitividade. As primeiras 

universidades corporativas surgiram nos Estados Unidos, quando muitas empresas, 

determinadas a tornarem-se líderes empresariais na economia global, lançaram a 

educação corporativa com veículo para ganhar vantagem competitiva (MEISTER, 

1999). 

A primeira Universidade Corporativa (UC) que se tem conhecimento foi 
fundada em 1955 pela General Eletric, mas, segundo Ricardo (2007, p. 14), 
a origem da Universidade Corporativa é ainda mais antiga, 
[...] remota 1920 quando a General Motors incorporou uma escola noturna 
para a indústria automobilística. O General Motors Institute (GMI) durante 
56 anos ajudou a transformar a GM na maior montadora do planeta. Em 
1982 o GMI se transformou em uma escola independente e, em 1997, 
passou a ser conhecido como Kettering University. 

 

Para Meister (1999), são cinco as forças que sustentam o avanço das 

universidades corporativas: a emergência da organização não-hierárquica, enxuta e 

flexível; o advento e a consolidação da economia do conhecimento; a redução do 

prazo de validade do conhecimento; o novo foco na capacidade de empregabilidade 

ocupacional para a vida toda em lugar do emprego para a vida toda; uma mudança 

fundamental no mercado da educação global e essas tendências compõem o 

cenário que torna compreensíveis as sete competências atualmente básicas nas 



43 

 

organizações, definidas como “a soma de qualificações, conhecimento e 

conhecimento implícito, necessária para superar o desempenho da concorrência” e 

fundamental para a empregabilidade do indivíduo. Essas competências são:  

- aprendendo a aprender – representada pela capacidade de análise de 

situações, de elaboração de perguntas, de busca de explicações para o que não se 

compreende do pensamento criativo para gerar opções de aplicação do 

conhecimento a novas situações, de experimentação do aprendizado em diversas 

fontes, e de incorporação do aprendizado à vida;  

- comunicação e colaboração - compreendem as habilidades de ouvir e se 

comunicar com os colegas, de saber trabalhar, de compartilhar as melhores práticas 

com todos na organização, de saber se relacionar com clientes, fornecedores e 

demais integrantes da cadeia de valor.  

- raciocínio criativo e resolução de problemas - significa desenvolver 

habilidades para, ultrapassando dados superficiais, criar soluções inovadoras para 

problemas inesperados, sem orientação superior.  

- conhecimento tecnológico - trata-se do uso da informática para conexão 

com colegas do mundo todo, possibilitando compartilhar as melhores práticas e 

recomendar melhorias em processos de trabalho.  

- conhecimento de negócios globais - ou seja, visão do grande quadro 

global em que a empresa opera e compreensão das implicações econômicas e 

estratégicas que envolvem a gestão de um empreendimento comercial global.  

- desenvolvimento de liderança - é o estímulo para que os funcionários 

sejam agentes ativos de mudança, em vez de receptores passivos de instruções.  

- autogerenciamento da carreira - trata-se do compromisso individual de 

buscar as qualificações, o conhecimento e as competências requeridos, seja na 

função atual, seja nos cargos futuro.  

Eboli (2010, p.122-123) comenta que uma Universidade Corporativa é um 

elemento representativo da Educação Corporativa: “A evolução de um sistema de 
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treinamento para um Sistema de Educação Corporativa (SEC) ocorre a partir do 

momento em que se passa a considerar a gestão de competências, em vez do 

tradicional sistema de, T&D.” Com a finalidade de ilustrar tal comentário, ela utiliza a 

tabela elaborada por Meister representada conforme quadro 5: 

 
Quadro 5 - Diferença entre Treinamento e Desenvolvimento e Educação Corporativa 

        

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Meister (1999) 

 

Desta forma, fica evidenciado que as Universidades Corporativas (UC), por 

atender às demandas de mercado passaram a ter uma importância maior e serem 

consideradas de forma mais estratégica nas organizações. Para Barley (2002), as 

Universidades Corporativas podem estar subordinadas a três elementos dentro de 

uma organização: a) o Chief Executive Office (CEO), b)  Recursos Humanos (RH), c) 

a unidade de negócio a qual pertence. Esta observação deixa claro que resultados 

operacionais são vitais e, por isso, manter uma estrutura de capacitação que atenda 

a este público há muito deixou de ser uma mera atividade no organograma.  

É interessante observar que esta evidência do processo de capacitação 

profissional dos funcionários em uma organização é partilhada por diferentes autores. 

Abaixo, a figura 4 apresenta uma representação da visão de Chiavenato (1998). 
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             Figura 4 - Treinamento como um sistema 

 

      Fonte: Adaptado de Chiavenato (1998, p.497) 

 

Nessa representação, o ponto de partida continua sendo as necessidades 

que cada organização tem de capacitar seus profissionais visando ao desempenho 

cada vez melhor qualificando os resultados. Nesta etapa do processo, o 

investimento não tem qualquer compromisso com o cidadão, uma vez que suas 

habilidades serão utilizadas basicamente dentro de seu campo de atuação na 

empresa em que atua. 

O processo é individualizado e medirá como cada pessoa absorve os 

conteúdos ministrados, uma vez que a medição primária é a da eficácia. Desde que 

o treinamento seja retido, o objetivo foi atendido. A partir deste ponto é gerada de 

forma macro a expectativa da organização como um todo. A soma dos 

conhecimentos de todos os funcionários treinados e a habilidade do grupo em 

transmitir para seu trabalho o adicional adquirido durante os treinamentos e cursos 

será evidenciada através da habilidade da equipe a partir daquele momento.  

A retroação é a avaliação do processo completo que teve início quando da 

análise dessa necessidade e que, em seguida, passou para o planejamento que 

estuda os recursos administrativos e financeiros medindo a viabilidade de se investir 

em algo dessa monta. O planejamento foca, inclusive, o prazo de retorno desse 

investimento, pois os recursos variam de empresa para empresa. O passo seguinte 
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é a execução que deve obedecer exatamente ao que foi definido no planejamento. 

Certamente algumas considerações podem ser feitas, mas o importante é seguir o 

que for estabelecido inicialmente, a fim de que se possam corrigir os desvios na 

última etapa do processo que é a avaliação, onde será evidenciada a necessidade 

ou não de ajustes. A partir deste ponto todo o processo é reiniciado tornando-se, 

assim, um ciclo constante na busca da eficiência e da eficácia dos projetos través 

das próprias experiências e considerações externas. 

De acordo com Wheeler (2005), a orientação estratégica de uma 

Universidade Corporativa terá conseqüência direta na sua estruturação, sendo as 

principais aquelas que focam a qualificação visando o desenvolvimento de 

habilidades dos participantes, o foco em relacionamentos, e nesta parte um 

destaque especial para os clientes externos. O foco na transformação, nas 

mudanças organizacionais, na estratégia do negócio dando suporte ou trabalhando 

com iniciativas propriamente ditas, e principalmente o foco acadêmico em pesquisa, 

porque este pode ser o fator inovador de qualquer projeto cujo objetivo seja 

desenvolver seus profissionais, mesmo estando em uma empresa, com o mesmo 

padrão de qualidade de uma instituição de ensino superior – IES, necessária 

inclusive para chancelar o resultado acadêmico do grupo. 

Um ponto em comum entre todos os autores referenciados é a questão da 

qualidade dos profissionais envolvidos em um projeto de educação corporativa. 

Montar a equipe, identificar os perfis das pessoas necessárias e desenvolvê-las no 

sentido de atender à demanda surgida em uma organização torna-se o desafio 

definitivo do gestor da Universidade Corporativa (WHEELER, 2005). Já Allen (2007) 

aponta uma lista de atividades e funções que uma Universidade Corporativa deve 

abranger. Entre elas, destacam-se: biblioteca, contratação dos provedores, desenho 

e aplicação de programas dos mais diversos tipos e públicos, educação a distância e 

e-learning, gestão de parcerias, gestão do conhecimento, mentoring e coaching, 

além de pesquisa e desenvolvimento. 

A situação da educação corporativa, mesmo quando avaliada do ponto de 

vista das Universidades Corporativas, evidencia que hoje em dia é imprescindível, 

independente do país que se avalie, desde que envolvido com esse tema, um foco 
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em tecnologia, processos e procedimentos dentro de um padrão estabelecido. 

Certamente essa condição se equiparou a partir do momento em que o acesso à 

informação, não apenas em quantidade, mas também em qualidade, e cada vez 

mais no menor espaço de tempo possível, possibilitou que as melhores práticas 

fossem copiadas e aperfeiçoadas de acordo com as necessidades apresentadas em 

cada empresa. 

Eboli (2010, p. 140-141), traçou uma linha do tempo da educação corporativa 

no Brasil e mostrou a importância do lançamento do livro de Jeanne Meister, pela 

Makron Books, em 1999. Essa obra é ainda hoje uma referência sobre esse tema 

para os demais autores que pesquisam os caminhos traçados e a importância de se 

ter uma educação de nível superior dentro das empresas. 

Na sua obra, a autora destaca do ponto de vista acadêmico, o ano de 2001, 

no qual ocorreu a defesa da primeira Tese de Doutorado sobre o tema, intitulada “As 

universidades corporativas no contexto do ensino superior”. E refere-se ainda ao fato 

de que, em maio de 2004, nasceu a Associação Brasileira de Educação Corporativa 

(ABEC), atualmente denominada AEC Brasil. Duas situações de fundamental 

importância para o que ocorreu nesta área nos anos seguintes, apesar do curto 

espaço de tempo.   

De acordo com Meister (1999, p. 29), a Universidade Corporativa é “um 

guarda-chuva estratégico para desenvolver e educar funcionários, clientes, 

fornecedores e comunidade, a fim de cumprir as estratégias empresariais da 

organização”. Pela relevância do trabalho dessa autora, ressalta-se aqui, o 

entendimento de que a Universidade Corporativa não consiste em um lugar físico, 

mas sim, em um processo com foco na aprendizagem cuja prioridade é entrar em 

contato com o conhecimento da organização como um todo. 

Segundo análise de Meister (1999), as universidades corporativas de maior 

sucesso possuem em comum a missão, e isso independentemente de sua estrutura, 

ramo de atividades ou país em que atuam. Estas semelhanças na missão não 

mudam os seus valores organizacionais. As Universidades Corporativas que estão 

na linha de frente do sucesso cumprem metas de serviço, satisfazem e atendem às 
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expectativas das organizações, para que possam se manter competitivas no 

mercado.  

Apesar de as Universidades Corporativas serem diferentes em muitos 

aspectos superficiais, elas tendem a se organizar em torno de princípios 

semelhantes, como: 

- Prover oportunidades de aprendizagem que dêem suporte para a empresa 
atingir seus objetivos críticos do negócio; 
- Desenhar programas que incorporem os três C's: cidadania, contexto e 
competências; 
- Estimular gerentes e líderes a se envolver com a aprendizagem, tornando-
se também responsáveis pelo processo; 
- Utilizar a Universidade Corporativa para obter vantagem competitiva e 
entrar em novos mercados (MEISTER, 1999, p. 34). 

 

Estes pontos fizeram com que Universidades Corporativas de grandes 

empresas do Brasil tais como: Caixa Econômica, Banco do Brasil, TAM, Natura, 

Nestlé, Norvatis, Elma Chips e Globo, citando apenas algumas, tivessem seus 

valores reconhecidos entre seus funcionários e principalmente nos mercados em 

que atuam como referência de desenvolvimento com atitudes globalmente 

responsáveis.  

É importante frisar mais uma vez que, as Universidades Corporativas (UC) 

não exercem a mesma função das Universidades Tradicionais (UT), as quais atuam 

no ensino, pesquisa e extensão, de forma indissociável. Porém cabe esclarecer que 

a UC não deve ser considerada uma ameaça à UT, pelo contrário: 

As experiências mais bem sucedidas de UC são aquelas que realizaram 
parcerias com algumas universidades que têm a competência para agregar 
valor a estes programas corporativos, principalmente pela expertise em 
realização de pesquisa (geração de conhecimento) e educação (assimilação 
de conhecimento), contribuindo assim para que as empresas realizem com 
mais competência e resultado o processo de divulgação e aplicação dos 
conhecimentos considerados críticos para o sucesso do negócio (EBOLI, 
2010, p. 13). 

 

O conteúdo didático de uma universidade que visa desenvolver profissionais 

para uma determinada aplicação orientada aos objetivos da organização, padroniza 

uma mensagem que não será absorvida pelo mercado que busca o ensino 

tradicional. Esse ponto de vista é registrado por Meister (1999) quando destaca o 

caráter intensivo e permanente como característica diferenciadora do provimento 
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educacional oferecido pelas empresas. Essas duas características revelam os dois 

principais objetivos das Universidades Corporativas: ser agente de mudanças na 

organização, e aumentar as qualificações, conhecimentos e competências 

relacionadas ao cargo. 

O desenvolvimento da sociedade certamente passará a fazer parte do 

portfólio dos negócios da empresa, pois a educação tornou-se hoje um vetor 

estratégico para o desenvolvimento sustentável e eqüitativo. As Universidades 

Corporativas foram criadas para diferenciar o desempenho de seus colaboradores, 

através de um portfólio bastante amplo e focado na estratégia de cada empresa, 

atuando efetivamente na gestão do conhecimento, na identificação das 

competências, dos valores da organização, e na formação de massa crítica. É 

importante perceber que o conceito de educação continuada dentro das empresas, 

busca aprimorar a real vocação institucional e também os propósitos pessoais de 

seus colaboradores. A ênfase no processo de educação profissional ou programas 

educacionais nas corporações tem evidenciado a necessidade de: Universidades 

Corporativas, Gestão por competências, Gestão do Capital Intelectual e Gestão do 

Conhecimento (CARMEM, 2008). 

 

2.6 GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA A SUSTENTABILIDADE 

ORGANIZACIONAL 

 

São vários os conceitos sobre o tema conhecimento, gestão do conhecimento 

e suas dimensões. Leite et al. (2010) ao apresentar um desses conceitos fala da 

abordagem normativa e abordagem interpretativa. A primeira estuda o conhecimento 

como um objeto ou bem que pode ser controlado e gerenciado, comunicado e 

estocado por meio de tecnologia de informação e de comunicação (TIC), já a 

segunda diz que o processo de geração do conhecimento está ligado às práticas 

organizacionais que as TIC podem facilitar ou inibir o aprendizado. 

Antunes (2000) diz que a origem do conhecimento, distinguiu-se entre os 

filósofos, em duas correntes opostas: o empirismo e o racionalismo.  O empirismo 

trata da experiência sensível, uma visão que considera o conhecimento a posteriori, 

que é verificado ou falsificado em função dessa mesma experiência. Os racionalistas 
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dizem que o conhecimento é derivado da razão, uma visão que considera que existe 

um conhecimento a priori, sem se referir à experiência sensível.  

Probst, Raub e Romhardt ( 2002, p. 22) dizem que “ pessoas diferentes têm 

ideias diferentes sobre a natureza do conhecimento. No mundo acadêmico e na 

prática de negócios, os indivíduos definem suas próprias terminologias para se 

adaptarem a um método ou problema específico”. 

 Cavalcanti (1997 apud DRUCKER, 2001) ao tratar do tema conhecimento 

acrescenta a informação de que o conhecimento teve diferentes significados e 

funções no decorrer da história. Durante a antiguidade clássica era usado para o 

crescimento pessoal e aumento da satisfação e sabedoria individual.  

A partir da apresentação de alguns conceitos sobre o tema conhecimento é 

apresentado o tema Gestão do Conhecimento (GC) que vai mais além da conceitual 

definição do conhecimento como informação. A GC tem sido uma área muito 

estudada na atualidade motivada pelo desafio das novas tecnologias e ações de 

cooperação entre os pares que dela participam. 

Como é praticamente impossível alcançar uma definição única para Gestão 

do Conhecimento, Alvarenga Neto (2008, p.2-3), sugere o seguinte conceito:   

O conjunto de atividades voltadas para a promoção do conhecimento 
organizacional, possibilitando que as organizações e seus colaboradores 
sempre utilizem as melhores informações e os melhores conhecimentos 
disponíveis, a fim de alcançar os objetivos organizacionais e maximizar a 
competitividade. Uma gestão com esse objetivo é capaz de estabelecer 
uma visão estratégica para o uso da informação e do conhecimento, bem 
como promover a aquisição, a criação, a codificação parcial e a 
transferência de conhecimentos tácitos e explícitos, estimular e promover a 
criatividade, a inovação, a aprendizagem e a educação continuada, além de 
propiciar um contexto organizacional adequado. 

Drucker (1993, p. 5) por volta de 1960, usou a expressão “trabalhador do 

conhecimento” e informou “a base para manter o desempenho da empresa está 

firmada em seus recursos internos, representados pelas diferentes formas de 

conhecimento. Identificar e entender o conhecimento como o principal ativo 

estratégico da organização é objetivo da gestão”. E apresenta o trabalhador do 

conhecimento como a pessoa que aplica ao trabalho produtivo ideias, conceitos e 
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informações. Para Drucker (2013) o conhecimento não é mais o saber generalista, 

mas sim um conhecimento orientado à ação, especializado e focado em resultados. 

Davenport (2006, p.10) acrescenta que “trabalhadores do conhecimento têm 

níveis elevados de expertise, escolaridade ou experiência e seu objetivo principal no 

trabalho envolve a criação, a distribuição ou a aplicação do conhecimento”. 

O conhecimento também é apresentado dentro da dimensão estratégica, 

nesse enfoque, Zack (1999) citado por Reis e Milan (2006) diz que é um recurso 

imprescindível, pois é traduzido pela habilidade de adquirir, integrar, armazenar, 

compartilhar e aplicar um novo conhecimento, em um sentido evolutivo, sustentando, 

assim, as escolhas estratégicas da organização e seus desdobramentos. 

Partindo-se da reflexão sobre a gestão do conhecimento e suas dimensões, é 

possível observar que o conceito pode apresentar várias interpretações. Em 

destaque, serão descritos alguns conceitos básicos sobre o assunto, os objetivos e 

as três dimensões propostas por Misra (2007). 

 

2.6.1  Conceitos Básicos de Gestão do Conhecimento 

 

Alvarenga Neto (2008) diz que Gestão do Conhecimento requer alinhamento 

estratégico, comprometimento de cima para baixo e de baixo para cima, aval das 

lideranças, gestão de mudanças e desenvolvimento organizacional  e, deve ser 

pensada ao redor dos pontos ou fatores críticos de sucesso da organização e 

sustentadas pela tecnologia da informação. Já Bukowitz e Williams (2002, p. 367) 

dizem que “gestão do conhecimento fornece uma nova lente, através da qual a 

organização e o próprio processo de gestão podem ser vistos”. Ela traz para o foco 

diferentes aspectos da organização, que, por sua vez, terão impactos tanto no que é 

gerenciado quanto em como isso é feito. Para Davenport e Prusak (2003, p. 172), 

“não existe uma tecnologia certa para GC. O elemento mais essencial é começar e 

que iniciativas ligadas ao conhecimento devem começar com um programa-piloto". 
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O processo de gestão do conhecimento relacionado com o ciclo PDCA 

(planejar, fazer, verificar e agir) é apresentado por Ahmed; Lim; Zairi (1999) 

conforme figura 5:  

Figura 5 - Ciclo PDCA e Gestão do Conhecimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baseado em Ahmed, Lim e Zairi (1999) 

 

Estes autores informam que a primeira etapa está relacionada à captura ou a 

criação do conhecimento, que representa o planejamento. Durante a captura do 

conhecimento, a organização conta com fontes externas, fontes internas 

estruturadas ou fontes internas não estruturadas de conhecimento. Acrescentam 

Vasconcelos e Tavares (2002) que as principais fontes externas de conhecimento 

são os clientes, os fornecedores e as outras empresas. 

A segunda etapa, o fazer está relacionado ao compartilhamento do 

conhecimento. A organização pode utilizar ferramentas de comunicação para 

compartilhar o conhecimento. A terceira etapa, associada ao verificar (checar), é a 

mensuração dos efeitos, quando a organização utiliza dados das etapas anteriores 

para mensurar o sucesso das atividades.   

Aprendizado e a melhoria. 
Caso a meta não tenha sido 
atingida a organização 
corrige eventuais erros. 
Caso tenha sido alcançada, 
a organização registra o 
novo conhecimento. 

Compartilhamento do 
conhecimento. Capacitação, 
execução do plano de GC, 
coleta de dados e 
informações. 

Mensuração (resultados). 
Verifica-se se a meta de 
desempenho foi alcançada e 
se o Plano de GC foi 
executado conforme previsto 

Captura ou a criação do 
conhecimento. Nesta 
etapa, é elaborado o Plano 
de Gestão do 
Conhecimento (GC). 
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E a quarta etapa, o agir, relaciona-se com o aprendizado e a melhoria. Nesta 

etapa que a organização utiliza os resultados obtidos pela mensuração para 

melhorar continuamente o seu processo. 

As etapas do processo de Gestão do Conhecimento são apresentadas por 

Bock (1998) no quadro 6: 

 
Quadro 6 - Etapas do Processo de Gestão do Conhecimento 

Gestão do conhecimento – Etapas do processo 

Conteúdo Objetivo 

Definir o objetivo de conhecimento: definir as 
necessidades atuais de conhecimento 
organizacional. 

Descrever as necessidades futuras de 
conhecimento organizacional. 

Identificar o conhecimento disponível: discutir e 
avaliar os conhecimentos existentes internamente. 

Tornar transparente o conhecimento 
disponível. 

Registrar o conhecimento: documentar e registrar o 
conhecimento em mídias apropriadas. 

Manter o conhecimento existente (inclusive o 
adquirido fora da organização). 

Disseminar o conhecimento: controlar a 
distribuição de conhecimento em todos os lugares 
da empresa. 

Definir metas de distribuição de conhecimento 
relevante para os lugares corretos. 

Utilizar o conhecimento: aplicar o novo 
conhecimento, com resultados mensuráveis. 

Garantir o sucesso permanente dos processos 
de aprendizagem. 

Fonte: Bock (1998).  

 

De acordo com a metodologia proposta, a aproximação da gestão ao 

conhecimento se daria por meio da gestão do processo, dos resultados e da 

liderança com foco no conhecimento. 

Para Fleury e Oliveira (2001) a Gestão do Conhecimento, é um meio de 

compartilhamento, disseminação e de distribuição das informações corporativas 

entre os membros de sua equipe; ligando-se a várias disciplinas, como a gestão 

estratégica, a teoria das organizações, os sistemas de informação, a gestão da 

tecnologia e inovação, o marketing, a economia, a psicologia, a sociologia, e outras. 

2.6.2 Objetivos da Gestão do Conhecimento 

Para Lara (2004, p. 22) o objetivo básico da gestão do conhecimento dentro 

das organizações "é fornecer ou aperfeiçoar a capacidade intelectual da empresa 

para as pessoas que tomam diariamente as decisões, que em conjunto, determinam 

o sucesso ou fracasso de um negócio". Já Davenport e Prusak (1998) referem-se ao 
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objetivo no sentido de obter o melhor valor do conhecimento que lhe está disponível, 

a fim de alcançar uma vantagem competitiva no mercado em que atua. 

Bueno et al. (2004, p. 91-92) dizem que: 

A utilização da gestão do conhecimento nas organizações pode 
desencadear melhores decisões e ações em marketing, vendas, produção, 
logística, recursos humanos, entre outras áreas, que ajudarão a atingir 
plenamente os objetivos estratégicos da organização, sendo uma área nova 
na junção entre tecnologia da informação e administração. Assim, as 
organizações têm como propulsor para o futuro o seu “capital intelectual”, 
diferenciando-se, no mercado, pelo que sabem, e tendo o conhecimento 
como sua maior vantagem competitiva.  

 
Choo (2002 apud ALVARENGA NETO, 2008, p. 21) diz que o objetivo geral “é 

a concepção da estratégia organizacional, sua estrutura, processos e sistemas, para 

que a organização possa usar o que ela sabe a fim de criar valor para seus clientes 

e a sociedade”. Abranson (1999) diz que a Gestão do Conhecimento, objetiva 

capacitar uma organização para aperfeiçoar seus resultados e operações por 

intermédio de um modelo de técnicas e tecnologia de informação, sendo essa última 

o suporte para a prática coletiva de verificação e compartilhamento de conhecimento 

na organização. 

Ainda, Boury-Brisset (1999) indica quatro objetivos de Gestão do 

Conhecimento inter-relacionados que são: tornar permanentes todas as formas de 

conhecimento de uma organização; tornar os conhecimentos disponíveis aos 

utilizadores potenciais, que podem estar distribuídos geograficamente; tornar 

explícitos os conhecimentos que são mais pertinentes ao funcionamento da 

organização e permitir uma melhor eficácia do trabalho. 

Santiago Jr. (2004, p.63) diz que: 

O gerenciamento do conhecimento não se é obtido a partir do uso de uma 
determinada tecnologia por si só, e sim a partir da utilização de uma série 
de tecnologias de forma compartilhada e conciliada às atividades exercidas 
pela organização, bem como uma estrutura organizacional voltada para o 
conhecimento. 

 

A Tecnologia da Informação está relacionada tanto a processos como a 

produtos e o seu papel é gerenciar o uso de toda infraestrutura e propiciar a 
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integração dos funcionários, facilitando a superação das fronteiras entre unidades de 

negócio, que ajudam a prevenir a fragmentação das informações e permitam criar 

redes globais para o compartilhamento do conhecimento. 

Para Carvalho (2003) o papel principal da TI na Gestão do conhecimento é 

fazer a ampliação, acelerar e transferir o conhecimento. Todos os softwares de GC 

procuram dar apoio na captura e estruturação de conhecimentos de grupos e 

indivíduos, onde haverá um processo de compartilhamento por toda organização. 

Tudo isso constitui uma tipologia para o uso de ferramentas da GC, como: uso de 

intranet, sistema de GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos), sistema de 

groupware, sistema de workflow, sistemas de construção de bases inteligentes do 

conhecimento, Business Intellingence, sistema de mapa do conhecimento, 

ferramentas de apoio à inovação, ferramentas de inteligência competitiva e portais 

corporativos. 

Costa (2007, p.312) informa que: 

O alinhamento estratégico entre TI e os níveis estratégicos das empresas 
precisa ser implementado em todas as etapas do planejamento, e não 
apenas no momento de iniciar as atividades de desenvolvimento e 
manutenção de sistemas. 

O conhecimento corporativo atual está intrinsecamente ligado a um sistema 

de aprendizagem contínua em que toda a empresa aprende e trabalha com novos 

processos e novas soluções, compreendendo a importância da capacitação como 

um processo permanente e contínuo vinculado as metas empresariais.  

2.6.3 Práticas para a Gestão do Conhecimento 

 As práticas para a Gestão do Conhecimento (GC) podem seguir um escopo 

de atuação que terá o envolvimento da própria área, da área de Gestão de Pessoas, 

da área de Tecnologia da Informação e da Assessoria de Comunicação assim como 

outras que se fizeram necessárias da organização trabalhando com abordagens 

multidisciplinares para fortalecer o processo. Nesta fase, questões culturais, 

comportamentais e atitudinais serão levantadas e trabalhadas para privilegiar a 

criação de condições organizacionais favoráveis à troca e compartilhamento de 

informações e conhecimentos. 
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Diz Alvarenga Neto (2008, p. 209) que:  

Das análises de práticas organizacionais infere-se também que não se 
solucionam questões culturais, comportamentais e atitudinais em relação às 
premissas da GC (compartilhamento de informações e conhecimentos, ideia 
de que “informação é poder”, etc.) por meio de punições, ameaças ou ações 
localizadas. Só se mudam comportamento por intermédio de profundas 
reflexões, possivelmente seguidas de mudanças em relação às crenças e 
valores organizacionais. 

Quando a organização entende  que utilizar práticas de Gestão do 

Conhecimento, é de importância para o negócio, ela passa a aproveitar melhor seus 

próprios recursos. Porém, para um resultado satisfatório destes processos, a figura 

do gerente ou gestor do conhecimento é fundamental.  

Rossato (2006, p.10) diz que: 

A Gestão do Conhecimento é um processo estratégico contínuo e dinâmico 
que visa gerar o capital intangível da empresa e todos os pontos 
estratégicos a ele relacionados e estimular a conversão do conhecimento. 
Deste modo deve fazer parte da estratégia organizacional e ter sua 
implantação garantida e patrocinada pela alta gerência, a quem deve estar 
subordinado todo o processo de Gestão do Conhecimento.  

Para Davenport e Prusak (2003) a gestão do conhecimento deve ser parte do 

trabalho de cada um dos membros da Organização. Para tanto, a cultura 

organizacional deve ser trabalhada e articula para que os funcionários sejam 

integrantes participativos e tenham entendimento sobre o que trata o tema. 

Terra (2005) diz que o reconhecimento do desafio envolvido na Gestão do 

Conhecimento, algumas organizações estão criando funções centrais como a do 

Knowledge Manager ou Gerente do Conhecimento. Terra (2005, p.263) informa que:  

Esta nova envolve habilidades tanto soft, como hard, ou seja, habilidades 
relacionadas à implementação de uma cultura organizacional de 
aprendizado e habilidades relacionadas ao desenvolvimento da 
infraestrutura facilitadora (em grande medida, na alavancagem dos recentes 
avanços de informática). Esta nova função, por outro lado, estaria sendo 
institucionalizada, na prática, de três formas distintas: de forma 
independente, na alta administração; associada à área de RH e associada à 
área de informática. Os melhores resultados parecem estar sendo 
conseguidos pela primeira alternativa e requerem pessoas com formação e 
experiências bastante completas e diversificadas (informática, trabalhos 
estratégicos, administração de RH e financeiro). 
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No quadro 7 serão apresentados alguns desafios e responsabilidades que os 

profissionais da Gestão do Conhecimento devem abordar: 

 

Quadro 7 - Desafios e Responsabilidades do Profissional de Gestão do 
Conhecimento 

Desafios Responsabilidades 

Mapear o conhecimento (competências 
individuais) 

Determinar as prioridades da organização e atividades para 
capturar e disseminar o conhecimento e know-how interno; 
facilitar o acesso dos consultores ao conhecimento externo e 
promover a criação e utilização de capital intelectual 
proprietário. 

Desafios Responsabilidades 

Relacionar as expertises e habilidades 
centrais da organização relacionadas às 
core competences 

Desenvolver e manter padrões para identificar e focar nos 
tipos e fontes de conhecimento que devem ser capturados, 
codificados e disseminados. 

Facilitar e estimular a explicitação do 
conhecimento tácito dos funcionários 

Desenvolver processos, especificações e formatos para 
inclusão do conhecimento individual na Intranet. 

Atrair e selecionar pessoas com as 
requeridas competências, habilidades e 
atitudes. 

Trabalhar em estreita colaboração com a área de T.I. para 
definir infraestrutura de hardware e software que facilite a 
implementação da Gestão do Conhecimento. 

Manter o equilíbrio entre o trabalho em 
equipe e o trabalho individual e entre o 
trabalho multidisciplinar e a requerida 
especialização individual 

Desenvolver mudanças necessárias de processo e 
organizacionais, incluindo mecanismos de incentivo e controle 
que permitam maior efetividade na Gestão do Conhecimento. 

Utilizar os investimentos em T.I. e em 
Tecnologia de Comunicação para 
aumentar o conhecimento da 
organização  

Desenvolver e implementar programas de treinamento 
necessário e de apoio. 

Implementar sistemas, políticas e 
processos para moldar comportamentos 
relacionados ao estímulo à criatividade 
e ao aprendizado 

Manter a organização informada dos rumos e atividades 
relacionadas à Gestão do Conhecimento. 

Fonte: Adaptado de Terra (2005) 

Desta forma, os desafios relacionados à adoção de práticas para a Gestão do 

Conhecimento dependem da participação ativa da alta gestão, pois envolverá novos 

procedimentos organizacionais, novos papéis organizacionais e efetivas lideranças. 

Terra (2005, p.111) ressalta que “o discurso da liderança tem de se refletir em suas 

próprias ações e nos mecanismos reforçadores da cultura e da estrutura 

organizacional que se deseja estabelecer.” 

Probst, Raub e Romhardt (2002, p. 36) dizem que “o processo de 

monitoramento é essencial para o ajuste eficaz do procedimento de gestão do 

conhecimento em longo prazo”. Os autores propõem a construção de um perfil de 

conhecimento com base em seis atividades interrelacionadas, conforme figura 6: 
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                    Figura 6 - Elementos Construtivos da Gestão do Conhecimento  
 

  

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fonte: Probst, Raub e Romnhart (2002). 
 

 

A aquisição do conhecimento tanto pode ser de áreas diferentes da 

organização quanto do ambiente externo. A admissão de especialistas e/ou a 

aquisição ou fusão com organizações inovadoras também constituem fontes de 

conhecimentos, assim como criar novas habilidades, novos produtos, ideias criativas 

e processos mais eficientes. A distribuição requer primordialmente a implementação 

de um clima de confiança, para que possam ser disseminadas emoções e as ideias 

inovadoras e criativas.  

A utilização é o elemento construtivo que mostra a aplicação do mesmo  e a 

retenção é o elemento que possibilita a construção de uma memória organizacional, 

formada por informações, documentos e experiências.  De acordo com Silva (2006), 

a retenção dos bons funcionários é indiscutivelmente essencial para o sucesso das 

organizações na atual economia do conhecimento. 

Para que o conhecimento possa ser gerenciado adequadamente Probst, 

Raub e Romhardt (2002) propõem o estabelecimento de metas de conhecimento, 

que podem ser normativas, estratégicas e operacionais. As metas do conhecimento 

servem para dar um direcionamento aos processos de aprendizado organizacional, 

e ajudar na verificação do sucesso ou fracasso da gestão do conhecimento. 

E a avaliação está diretamente relacionada ao estabelecimento das metas. 

Probst, Raub e Romhardt (2002, p. 51) asseguram que “tratar o conhecimento como 

um recurso organizacional básico traz oportunidades significativas”. Este recurso 
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organizacional deve ser incentivado por atividades que sejam importantes para 

administrá-lo, armazená-lo, desenvolvê-lo e compartilhá-lo. 

Reis e Milan (2006) dizem que as organizações e seus funcionários 

dependem doe processo, da tecnologia, das informações internas e externas, que 

somados à experiência adquirida, resulta no conhecimento organizacional. Desta 

forma, administrá-lo, armazená-lo, desenvolvê-lo e compartilhá-lo, tornou-se uma 

das atividades mais importante dentro das organizações. Já na definição de Drucker 

(1993), um dos desafios mais importantes, impostos às organizações da sociedade 

do conhecimento, é desenvolver práticas sistemáticas para administrar a 

autotransformação. 

Kurtz (2011, p.153) diz que dois fatores demonstram ser fundamentais para a 

institucionalização de práticas de GC: (1) orçamento exclusivo dedicado à Gestão do 

Conhecimento e (2) unidade organizacional ou gestores específicos responsáveis 

pela Gestão do Conhecimento. A destinação de recursos humanos e financeiros é 

fundamental para a efetiva gestão do conhecimento organizacional.  

Barbosa e Paim (2003) citam a alta administração, a tecnologia da informação 

e a ciência da informação como as disciplinas formadoras dos pilares teóricos da 

gestão do conhecimento. A GC oferece um conjunto de práticas que auxiliam as 

organizações na identificação, criação, desenvolvimento, compartilhamento e 

armazenamento do conhecimento. Estas práticas, apoiadas em TI, são de extrema 

importância para a institucionalização da Gestão do Conhecimento, sobretudo 

relacionada a mudanças na forma de executar orçamentos e processos, no 

comportamento da gestão e o papel de Recursos Humanos e das áreas 

organizacionais relacionadas. 

Acrescenta Figueiredo (2005, p. 149) que:  

A Gestão do Conhecimento valoriza e depende da atuação efetiva, coerente 
e alinhada da área de Recursos Humanos. Ela traz consigo desafios e 
preocupações novas à tradicional área de Recursos Humanos, exigindo 
desta adaptação, participação, qualidade, eficácia e tempo de resposta 
adequado às demandas do conhecimento.  
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Como exemplos de práticas para a Gestão do Conhecimento, Oliveira (2007) 

cita entre outras a Gestão de Conteúdo, que atua no gerenciamento de bens de 

informação, automatizando o fluxo de trabalho de conteúdo, a Gestão Eletrônica de 

Documentos (GED), que administra todas as atividades associadas ao controle do 

acervo documental da Organização, a Gestão por Competências que compreende 

as competências organizacionais críticas para o sucesso organizacional, seu 

desdobramento e desenvolvimento junto ao quadro de funcionários que são práticas 

utilizadas em atendimento aos requisitos do Prêmio Nacional da Qualidade. 

Shitsuka et al. (2005) sugerem que a incorporação da gestão de conteúdos 

em portais corporativos poderá viabilizar informações rápidas tanto para clientes 

quanto para fornecedores, em base de dados de contexto, de metadados e de 

outras bases. Os autores consideram que as organizações devem repensar a 

maneira de incorporar as tecnologias, considerando a estrutura de uma camada de 

Gerenciamento de Conteúdo Corporativo - Enterprise Content Management (ECM), 

por ser esta, a base da construção de um software de gestão do conhecimento. 

Brandão et al (2008) acrescenta que a gestão do conhecimento, cumpre o 

papel de criar um ambiente de aprendizagem contínuo para que a gestão das 

competências seja uma realidade. Acrescenta ainda que o mapeamento das 

competências possibilita identificar a lacuna e a discrepância entre as competências 

necessárias para concretizar a estratégia organizacional e as competências internas 

existentes. 

2.6.4 Ferramentas de Aprendizagem, Desenvolvimento e Compartilhamento do 

Conhecimento  

 Não há um consenso do termo compartilhamento do conhecimento, 

Hendricks (1999) diz que presume uma relação entre pelo menos duas partes, uma 

que possui o conhecimento e a outra que o adquire, e que esta relação é adaptada 

ao contexto de conhecimento do(s) receptor(es). Dois processos são envolvidos, o 

primeiro consiste na externalização do conhecimento por seu possuidor e o segundo 

é a internalização de conhecimentos pelos indivíduos que estão em sua busca, os 

receptores de conhecimento ou reconstrutores de conhecimento. 
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Diz Angeloni (2009), que há uma diferenciação entre o compartilhamento e a 

disseminação do conhecimento. O primeiro está mais vinculado a troca de 

conhecimentos, ideias, valores, experiências entre as pessoas. Enquanto que a 

segunda possui um caráter mais institucional, voltado para a transferência 

de conhecimentos entre unidades organizacionais, sede e filiais de 

empresas, fornecedores e parceiros.  

Probst, Raub e Romhardt (2002) dizem que o desenvolvimento do 

conhecimento inclui todos os esforços administrativos conscientemente direcionados 

para produzir capacidades que ainda não se encontram presentes na organização, 

ou que ainda não existem dentro nem fora delas, complementando a aquisição do 

conhecimento. 

 Santiago Jr. (2004, p. 37) diz que:  

O tema central da gestão do conhecimento é aproveitar os recursos que já 
existem na empresa para que as pessoas procurem, encontrem e 
empreguem as melhores práticas em vez de tentar reiventar a roda, para 
isto, há inúmeros caminhos a serem seguidos, entre eles: 
Captar, armazenar, recuperar e distribuir ativos explícitos de conhecimento 
(ex: patentes ou direitos autorais); 
Coletar, organizar e disseminar conhecimentos intangíveis (ex: Know-how, 
especialização profissional, experiência individual, soluções criativas, etc.); 
Criar um ambiente de aprendizado, que permita às pessoas transferirem 
prontamente os conhecimentos, para que eles sejam, rapidamente, 
internalizados e aplicados para a criação de novos conhecimentos. 

Algumas ferramentas de aprendizagem podem ajudar no compartilhamento 

do Conhecimento como os fóruns, chat, mural, blogs, correio eletrônico e assim 

desenvolver um ambiente favorável a colaboração de aprendizagem, onde é 

desenvolvido atitudes amadurecidas para o trabalho em equipe e individual.  

O processo de disseminação e compartilhamento do conhecimento requer o 

envolvimento de todos, especialmente da alta gestão, que tem um papel 

fundamental no estímulo e incentivo, não só na implantação mas, sobretudo, no 

acompanhamento, de maneira que o mesmo não fique retido com um colaborador 

ou com uma unidade específica.  

Mussi e Angeloni (2008) dizem que o compartilhamento de conhecimento é 

influenciado por diversos fatores que podem inibi-lo e/ou motivá-lo. Nesse processo, 
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os fatores culturais e estruturais, o local de trabalho, os espaços informais, a 

linguagem, a diversidade de interesses e a parcialidade do conhecimento são alguns 

fatores que possui maiores possibilidades de serem incluídos na implementação de 

um sistema de informação integrado. Nesta implementação, a realização de eventos 

sociais pode ser interessante para manter o espírito de equipe e o 

comprometimento, pois interesses diferentes das partes envolvidas podem causar 

conflitos e até mesmo influenciar o compartilhamento do conhecimento. 

A organização deve criar indicadores ou instrumentos para o desenvolvimento 

da confiança dos detentores dos conhecimentos e assim o processo de distribuição 

do conhecimento pode ser modelado e adaptado para a partilha e promoção. 

Neste sentido, Skyrme (2011) cita o que ele define como sete alavancas do 

conhecimento, que são: conhecimento do cliente, relacionamento com os 

Stakeholder, ambiente de negócios Insights, memória organizacional, conhecimento 

em processos, conhecimentos em produtos e serviços, conhecimento em pessoas. 

Na estratégia sugerida pelo autor, ele questiona quais processos devem ser 

compartilhados, para que se possa desenvolver, documentar, construir através de 

interações, empreender projetos específicos e gerenciar a base do conhecimento. 

Probst, Raub e Romhardt (2002, p. 62) diz que “a distribuição do 

conhecimento é o processo de compartilhar e disseminar o conhecimento que já se 

encontra presente na organização”. A disseminação do conhecimento contribui 

diretamente com o que deve ser disponibilizado para aqueles que necessitam dele e 

deve incluir uma estrutura eficiente para a prática da disseminação. 

2.6.5 Captura, Armazenagem, Manutenção e Proteção do Conhecimento 

 Para a captura e armazenamento do conhecimento é importante conhecer o 

que a organização sabe fazer e realizar um levantamento e análise das informações, 

dos processos e procedimentos existentes, das atividades críticas, das áreas com 

quem se relaciona e identificar pessoas e áreas para classificar os ativos de 

conhecimento. 
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É apresentada por Sveiby (2003) a classificação para abordar o campo da 

Gestão do Conhecimento, tanto em termos das áreas do conhecimento, que a 

compõem, quanto em relação aos níveis de percepção, que caracterizam o processo.  

Nas áreas do conhecimento, destaca-se a gestão de pessoas que envolvem 

as áreas de filosofia, psicologia, sociologia e administração, para o entendimento da 

dinâmica dos processos de criação e difusão de conhecimento tácito e a gestão da 

informação que envolve as áreas de tecnologia e ciência da informação, para a 

construção da base de conhecimento codificado. Já em relação aos níveis de 

percepção, destacam-se a perspectiva individual que inclui as motivações e as 

capacidades dos indivíduos e a perspectiva organizacional que inclui os recursos e 

as competências essenciais das organizações. 

Desta forma, é importante destacar que os ativos de conhecimento devem ser 

integrados para captura, armazenagem, manutenção e proteção do Conhecimento. 

Neste processo, Silva e Neves (2003) ao tratar da proteção do conhecimento diz que 

é importante uma seleção criteriosa do que a organização pode compartilhar com 

seus pares, para evitar o risco de falência ao compartilhar informações e 

conhecimentos que estejam protegidos por regras de sigilo. 

Bueno et al. (2004, p.99) dizem que: 

A identificação dos pontos críticos para a manutenção do conhecimento 
organizacional é extremamente importante para a empresa. Porém, 
somente a identificação desses pontos não é suficiente. É preciso que a 
empresa tenha capacidade de gestão sobre eles, a fim de que não 
interfiram no processo de geração do conhecimento organizacional. 

Os mecanismos de manutenção e proteção são implementados de acordo 

com o ativo identificado, com a finalidade de protegê-los quanto ao risco de perda de 

diferenciais conquistados pela organização. O conhecimento dos funcionários, 

considerados especialistas vinculados aos ativos intangíveis identificados pode ser 

mantido e protegido com políticas de incentivo para a atração e retenção dos 

melhores profissionais do mercado, bem como por meio do registro desse 

conhecimento nos bancos de dados da organização.  
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A correta gestão dos seus bens intangíveis na Organização: os funcionários 

(na sistematização dos novos conhecimentos) para a gestão do conhecimento, 

orientada por processos irá auxiliar na superação das barreiras a implantação da 

prática de gestão do conhecimento, segundo Maier e Remus (2002), Raghu e Vinze 

(2007), Gronau, Muller e Korf (2005), pois há uma maior integração entre os 

funcionários contribuindo para a criação e disseminação de conhecimento.  

O ativo intangível como diferencial competitivo visa proteger os padrões de 

gerenciamento críticos e desenvolve-los continuamente, bem como busca talentos 

gerenciais no mercado e os retém, por meio de programas especiais de bonificação, 

benefícios e reconhecimento, considerando-se que são os especialistas em seu 

sistema de gestão e que sua perda pode representar risco de redução de 

diferenciais.  

Algumas práticas associadas à proteção dos ativos intangíveis são: garantia 

de direitos autorais e das solicitações de patentes, publicações dos conhecimentos 

produzidos, participação em eventos científicos com trabalhos apresentados, 

organização de procedimentos (documento específico que descreve as atividades 

necessárias para execução das tarefas e como os processos atendem aos requisitos 

legais, regulamentares e normativos aos quais está submetido e que envolvem 

vários setores ou áreas da organização), elaboração de manuais, elaboração de 

Instruções de trabalhos e outros. 

O capítulo seguinte tratará da metodologia, explicitando o tipo de pesquisa, 

instrumento de pesquisa e validação, as especificidades e delimitações das 

empresas pesquisadas e da amostra, bem como as etapas de coleta e análise dos 

dados, limitações da pesquisa e cuidados éticos. 
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3 METODOLOGIA 

Serão apresentados neste capítulo os procedimentos metodológicos 

utilizados nesta pesquisa que se propõe identificar as ações de educação 

corporativa que contribuem para que as organizações signatárias do Comitê 

Brasileiro do Pacto Global em Curitiba - PR atinjam os objetivos propostos pela ONU. 

Toda análise organizacional nesta pesquisa, levará em consideração a 

dimensão social do ponto de vista dos resultados da empresa como um todo. Para 

isso serão analisadas somente as organizações que são signatárias do Comitê 

Brasileiro do Pacto Global (CBPG) na cidade de Curitiba - PR. Uma vez que, o 

objetivo desta etapa é analisar os elementos que estão sendo levados em 

consideração para que sejam atingidos os objetivos do Pacto Global. 

A pesquisa realizada é de natureza exploratória, de acordo com Gil (2010), 

por buscar esclarecer conceitos e ideias sobre a contribuição da educação 

corporativa que essas organizações possuem a fim de que seja possível formular 

problemas mais precisos ou levantar hipóteses para estudos posteriores sobre este 

tema cujo conhecimento ainda é considerado inicial, principalmente quando ligado à 

questão do Pacto Global. Logo o estudo visa obter maiores informações sobre a 

sustentabilidade dessas iniciativas e o desenvolvimento de competências para o 

negócio da empresa, porém, atentando para os serviços educacionais para os 

funcionários através de parcerias com instituições de ensino superior ou não. 

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva e explicativa. Descritiva, 

na medida em que serão caracterizadas a Educação Corporativa, o aprendizado 

organizacional e os novos paradigmas da gestão do conhecimento e a 

responsabilidade socioambiental, identificando os objetivos que as empresas 

almejam por meio deles e os fatores que limitam sua atuação, muitas vezes até por 

falta de conhecimento. Explicativa tendo em vista a tentativa de alertar para fatores 

que poderão contribuir para que as empresas percebam vantagens em relação a 

outros modelos de aprendizagem organizacional e desenvolvimento de pessoas 

(LAKATOS; MARCONI, 2003). 
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Quanto aos meios, caracteriza-se como uma pesquisa de campo presencial, 

pois busca levantar material empírico pela interação direta com os sujeitos da 

pesquisa; e também documental e bibliográfica, pois o levantamento dos dados 

envolve consulta a livros e a documentos, ou seja, a toda fonte de informação já 

existente, quer impressa ou digital, especialmente bancos de dados oficiais 

disponíveis através da internet, do IBGE, da ONU, do Pacto Global, do PRME, além 

de sites das empresas (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

Para o embasamento teórico da pesquisa foi feito um levantamento 

bibliográfico tendo em vista que o presente trabalho tem cunho cientifico. Entende-se 

por pesquisa bibliográfica, segundo Solomon (1999), um procedimento de 

localização e consulta de diversas fontes de informação escrita que serve para 

levantar dados específicos ou gerais sobre um assunto, por meio de livros, 

enciclopédias, dicionários, periódicos, monografias, teses, resenhas, dissertações, 

apostilas, revistas, boletins entre outros, seja por meio impresso ou digital. 

Destaca-se que, em função da natureza dos fenômenos de investigação dessa 

pesquisa e do porte e abrangência das Instituições a serem estudadas, optou-se 

por se fazer uma abordagem quantitativa e qualitativa, pois acredita-se que assim 

será possível abarcar a complexidade dos fenômenos em estudo. Isto é explicado 

por Godoy (1995, p. 58) ao afirmar que, de um lado, a metodologia quantitativa 

de pesquisa leva à condução de uma investigação por meio de “um plano 

estabelecido a priori, com a definição de hipóteses de pesquisa e de variáveis 

operacionalmente definidas, conduzindo a medições objetivas e buscando a 

quantificação dos resultados”. E, por outro lado, a metodologia qualitativa de 

pesquisa busca a obtenção de dados descritivos sobre os fenômenos estudados, 

especialmente sobre as pessoas, valores, crenças, lugares e processos 

interativos. 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Com base nos pressupostos teóricos que envolvem os temas sustentabilidade 

e educação corporativa, o problema de pesquisa (já apresentado no capítulo da 

introdução), visa responder a seguinte questão: 
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Quais ações de educação corporativa contribuem para que as organizações 

signatárias do Pacto Global de Curitiba-PR atinjam os objetivos propostos pela 

ONU? 

3.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

No decorrer desta investigação, foram empregados os instrumentos descritos 

a seguir: 

 Questionário (Apêndice A) composto de questões abertas para permitir que 

os entrevistados respondessem com suas próprias palavras sem o risco de serem 

influenciados por alternativas, e para poder captar informações que ajudarão na 

obtenção de informações de forma mais abrangente.  

  O quadro operacional da pesquisa (elaborado pelo autor), com a 

sistematização do estudo, considerado como um modelo aberto, segundo Laville e 

Dionne (1999), que se aplica a esta pesquisa exploratória, em que o pesquisador 

estabelece certo número de indicadores, a partir do referencial teórico e da sua 

experiência no objeto de estudo.  A partir destas categorias de análise pré-

estabelecidas, foi estruturado o roteiro bibliográfico, bem como o questionário de 

pesquisa.  O quadro 8 que segue, apresenta a estrutura operacional da pesquisa. 

Quadro 8 – Quadro operacional da pesquisa 

CATEGORIAS SUBCATEGORIA SUBCATEGORIA SUBCATEGORIA 

Sustentabilidade Concepções teóricas e 
metodológicas 

Conceitos Triple Bottom Line 

 Análises Objetivos Desenvolvimento 
Sustentáveis 

Abordagens    

Dados oficiais    

 

Pacto Global Objetivos do Milênio    

 Indicadores    

Ações Concretas Áreas 

    

Educação Corporativa T&D Tempo de fundação  

 Aspectos da estrutura, CV, se tem 
sustentabilidade etc. 

 

Estratégias de 
Ensino/Aprendizagem 

 

 Projetos socioambientais 
nas organizações 

Indicadores Organizacionais  

 Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Termo de livre consentimento (Apêndice B), a ser lido e assinado pela 

amostra de gestores que aderirem à pesquisa para a participação na entrevista por 

meio do questionário. 

3.3 DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS ANALÍTICAS  

Os dados foram organizados e analisados por meio de cinco categorias de 

análise, a saber: 

 As Empresas Signatárias do Pacto Global pesquisadas e suas trajetórias 

com as causas da sustentabilidade:  nesta categoria foram apresentados 

os dados referentes às empresas signatárias do Pacto Global,  os motivos 

que as levaram a aderir ao Pacto Global e sua trajetória na causa da 

sustentabilidade; 

 As signatárias do Pacto Global em Curitiba-PR e a educação corporativa: 

esta categoria se propõe a analisar os resultados referentes aos projetos de 

educação corporativa das signatárias pesquisadas; especialmente os 

relacionados à sustentabilidade; 

 Princípios para a Educação em Gestão Responsável das Signatárias de 

Curitiba: nesta categoria de análise, foram discutidos os resultados 

referentes aos princípios do PRME nas ações de educação corporativa 

desenvolvidas pelas signatárias pesquisadas; 

 Importância das ações corporativas das signatárias do CBPG: nesta 

categoria são demonstrados os resultados sobre a percepção dos 

entrevistados sobre a importância das ações corporativas na sua relação com 

o CBPG; 

 Correlações entre as ações da educação corporativa Vs. obtenção dos 

objetivos do Pacto Global: Esta categoria de análise busca estabelecer as 

correlações em as ações da educação corporativa e os resultados obtidos 

para o atingimento dos objetivos do Pacto Global. 



69 

 

3.4 UNIVERSO DA PESQUISA E PARTICIPANTES 

A pesquisa terá como universo as empresas de Curitiba-PR que são 

signatárias do Pacto Global através do CBPG. Uma pesquisa junto ao Comitê 

Brasileiro do Pacto Global (CBPG, 2014) apontou que as empresas, mesmo sendo 

signatárias contributivas compulsórias, ainda conhecem pouco da sua finalidade e 

de que maneira podem contribuir para que seus objetivos sejam alcançados.  

Quanto aos participantes, serão os gestores das empresas selecionadas. A 

pesquisa pretende abranger a totalidade dos gestores das empresas da grande 

Curitiba-PR signatárias do Pacto Global e que já possuem ou estejam estruturando 

sua educação corporativa. Entretanto pelo caráter voluntário da participação, é 

necessário considerar a adesão do gestor à pesquisa para o estabelecimento da 

amostra.  

A escolha dos participantes se deu em função de serem gestores das 

empresas selecionadas e aderirem à pesquisa. Desse modo, de acordo com Laville 

e Dionne (1999), a amostra deste estudo pode ser tipificada como não probabilística 

intencional por adesão, cujo quantitativo será devidamente estabelecido no decorrer 

da segunda etapa da coleta de dados, conforme exposto no item 3.4. 

3.5 DELINEAMENTO E ETAPAS DA PESQUISA  

3.5.1 Procedimentos para a Coleta de Dados 

Após definição do projeto de pesquisa com todos seus elementos, fez-se uma 

ampla pesquisa bibliográfica em livros, periódicos especializados, teses e 

dissertações, a fim de levantar tudo que já havia sido produzido de conhecimento 

em relação ao tema.  Estes materiais foram obtidos em bibliotecas e em acervo 

próprio, proporcionando o estabelecimento de um quadro de referência sobre a 

produção teórica acerca da Educação Corporativa e do Pacto Global.  

A seguir fez-se um levantamento para o mapeamento do Universo da 

pesquisa e escolha dos participantes. Esta etapa foi realizada da seguinte forma: 

Primeiramente, fez-se o levantamento das empresas brasileiras signatárias 
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contributivas do Pacto Global sediadas em Curitiba – PR, no site do Comitê 

Brasileiro do Pacto Global (CBPG): http://www.pactoglobal.org.br; após, procedeu-se 

a seleção das empresas brasileiras signatárias do Pacto Global sediadas em 

Curitiba – PR, que possuem Educação Corporativa definida (ex. T&D), pela consulta 

aos sites dessas empresas e contatos telefônicos, e assim definiram-se as empresas 

que seriam contatadas e pesquisadas 

Após a definição do universo de pesquisa, fez-se a elaboração dos 

Instrumentos de pesquisa e definiu-se como seriam realizadas as entrevistas. 

Definiu-se assim, que seria feita uma entrevista com cada gestor responsável pela 

área ligada ao tema do projeto, cuja data foi agendada por telefone, com dia e local 

pré-estabelecidos, sendo que a duração foi de aproximadamente 50 minutos cada 

entrevista. No dia agendado, foram realizadas as entrevistas semiestruturadas com 

os gestores das empresas selecionadas e aplicado o questionário. Esta etapa 

subdividiu-se em dois momentos: No primeiro, um teste piloto para validação do 

instrumento e realização dos ajustes necessários. No segundo, aplicação do 

instrumento na totalidade da amostra.  Com tal procedimento, buscou-se identificar 

motivações significativas para justificar a adoção deste tipo de educação corporativa 

que mescla os objetivos da empresa com a preocupação da responsabilidade social. 

Os dados quantitativos foram obtidos por meio da pesquisa documental das 

empresas brasileiras signatárias do Pacto Global sediadas em Curitiba – PR, no site 

do Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG): http://www.pactoglobal.org.br; e na 

consulta aos sites dessas empresas. Também foram quantificados os dados obtidos 

pela aplicação do questionário aos gestores das empresas selecionadas. 

3.5.2 Sistematização e Análise dos Dados 

Após a coleta de dados, os mesmos foram sistematizados e categorizados de 

acordo com os temas de análises já explicitadas. Destaca-se que a análise dos 

resultados, foi feita priorizando os aspectos qualitativos, com pouco foco no 

quantitativo. 

A análise qualitativa foi baseada no referencial teórico pesquisado e da 

experiência profissional e acadêmica do pesquisador. No que se refere às questões 

http://www.pactoglobal.org.br/
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abertas para os relatos dos entrevistados, fez-se análise de conteúdo conforme 

Bardin (2011), que sugere um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

que emprega procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens que devem ir além dos conteúdos. Assim, ao analisar os dados obtidos 

nas entrevistas com os gestores das empresas selecionadas, o importante é captar 

a mensagem que esses conteúdos estão transmitindo, o que se pode aprender com 

essas mensagens e onde elas serão relevantes para pesquisa.  

O processo de análise qualitativa, segundo Bardin (2011) pressupõe 

diferentes fases da análise de conteúdo, que são a pré-análise, a exploração do 

material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  Após uma 

primeira leitura, efetua-se uma leitura mais precisa em função das categorias e 

subcategorias conceituais pré-estabelecidas, das hipóteses emergentes, da projeção 

e teorias adaptativas do material e da aplicação das técnicas usadas. Na fase de 

exploração do material, procede-se a operação de codificação, decomposição ou 

enumeração. A codificação é o processo pelo qual os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma 

descrição exata das características pertinentes do conteúdo (BARDIN, 2011).  

Por fim, após a apresentação e análise dos dados, procederam-se as 

considerações finais com as principais conclusões e encaminhamentos futuros. 

3.6 LIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Esta investigação teve sua primeira limitação por seu caráter exploratório, 

uma vez que ainda são escassos os estudos sobre a influência do Pacto Global da 

ONU na educação corporativa em nosso país. Quanto ao método, a pesquisa 

limitou-se à análise do conteúdo (Bardin, 2011) das entrevistas, a partir das 

categorias e subcategorias que emergiram dos objetivos propostos e da 

fundamentação teórica. A delimitação espacial da pesquisa restringiu-se às 

empresas da grande Curitiba-PR que são signatárias do Pacto Global através do 

CBPG, que já possuem ou estejam estruturando formalmente sua Educação 

Corporativa.  
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Quanto à delimitação temporal, apesar de ter sido iniciada há um ano, a 

maioria dos dados foi coletada no final do primeiro semestre de 2015, em função da 

dificuldade de delimitar as empresas que possuíam algum tipo de Educação 

Corporativa estruturada em Curitiba-PR. A partir desta informação, foi definida a 

amostra necessária para a aplicação do instrumento de coleta dos dados aos 

gestores das unidades selecionadas, público conhecedor da realidade do problema 

a ser estudado.  

3.7 ASPECTOS ÉTICOS ENVOLVIDOS NA CONDUÇÃO DA PESQUISA 

Para a garantia do sigilo, o pesquisador assinou termo de confidencialidade 

(Apêndice B), e em toda a pesquisa foi garantido ao pesquisado o sigilo sobre sua 

identidade com o uso de recurso fornecido por um documento assinado garantindo o 

sigilo sobre quem é o respondente individual da pesquisa. Todos os participantes 

foram conscientizados desta questão antes de começar a responder o questionário, 

para que assim pudessem tomar sua decisão de forma justa e sem 

constrangimentos por meio do termo de livre consentimento (Apêndice B). Com o 

propósito de demonstrar, de maneira clara, foram feitos os esclarecimentos aos 

pesquisados que participaram da pesquisa de que a mesma teria apenas interesse 

cientifico. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capitulo serão apresentados os principais resultados da pesquisa 

juntamente com a análise, que foi distribuída em quatro categorias de análise: 1) As 

signatárias do Pacto Global que foram pesquisadas e suas trajetórias com as causas 

da sustentabilidade; 2) As signatárias do Pacto Global em Curitiba e a educação 

corporativa; 3) Princípios para a Educação em Gestão Responsável das signatárias 

de Curitiba; 4) Correlação das ações de educação corporativa Vs. a obtenção dos 

objetivos do Pacto Global. 

4.1 AS SIGNATÁRIAS DO PACTO GLOBAL PESQUISADAS E SUAS 

TRAJETÓRIAS COM AS CAUSAS DA SUSTENTABILIDADE 

As ações efetivas das signatárias, que foram objeto deste estudo para o 

Pacto Global através do CBPG evidenciaram comunicados através das mídias 

impressas e eletrônicas, deixando claro que tudo é público, divulgado através de 

seus respectivos sites e dos relatórios anuais para documentar tais ações em linha 

com os princípios estabelecidos pelo Pacto.  

Durante as entrevistas ficou evidenciada a importância que as empresas 

signatárias do Comitê Brasileiro do Pacto Global em Curitiba-PR dão ao aspecto 

social de suas iniciativas. A questão da sustentabilidade que para essas empresas é 

um fator estratégico de geração de valor em longo prazo, encontrou no Pacto Global 

um caminho estruturado para realizar e publicar seus feitos visando contribuir com a 

sensibilização, cada vez maior, de outras organizações locais.   

Isso pode ser evidenciado nas falas dos representantes das empresas, ao 

serem questionados sobre os fatores que os motivaram a se tornarem uma 

signatária: 
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A) ITAIPU 

 

O objetivo da Itaipu ao aderir ao Pacto Global é contribuir para a promoção 

desses princípios em sua área de atuação, iniciando pela inclusão em sua estratégia 

e operações diárias e assim integrar uma rede mundial que trabalha para a 

construção de uma sociedade mais justa e sustentável. 

De acordo com a Superintendente de responsabilidade Social da Itaipu relata 

que as motivações para participar do Pacto Global foram basicamente duas: "O 

papel do Pacto e o papel da Itaipu". O Pacto por ser a iniciativa da ONU para 

estimular as empresas a atuarem direcionando suas estratégias e governança 

voltadas para a sustentabilidade e os grandes temas da responsabilidade social, 

representados nos 10 princípios do Pacto Global. "Assim a Itaipu não poderia deixar 

de fazer parte desta iniciativa por concordar com todos os princípios plenamente".   

Assim, a empresa Itaipu acredita que a melhor maneira de conduzir sua 

atividade, que é a geração de energia, não é somente olhando para a água, como 

fim de produção de energia, mas sim, todo o processo que envolve inclusive as 

comunidades do entorno, a realidade do dia a dia, de como fazer os negócios com 

ética e respeito humano.  

 B) COPEL 

Esta empresa é especialmente comprometida com os princípios e as práticas 

da sustentabilidade, a Companhia é signatária do Pacto Global da ONU, iniciativa 

que reúne mais de 5.200 organizações signatárias em todo o mundo, e figura entre 

seus principais agentes mundiais, atuando com destaque em todas as atividades. 

Para o Superintendente da CSR - Coordenação de Sustentabilidade 

Empresarial e Responsabilidade Social e DRI - Diretoria de Relações Institucionais 

da Copel, mesmo antes do Pacto Global, a empresa já trabalhava com ações sociais. 

Sendo uma empresa de economia mista onde o majoritário é o Governo do Paraná, 

por si só já impõe à empresa a questão social. Junto à população. "Aderir ao Pacto 

não trouxe modificações as ações da COPEL, isso nos deu mais um norteador as 

ações da empresa". O funcionário da COPEL tem muita sensibilidade a estas 
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questões e sempre quer ser um protagonista nesta área e não apenas um 

coadjuvante. 

[...] A COPEL segue leis que geralmente as empresas privadas não 
têm. Todos os passos que damos são orientados por essas leis. Por 
exemplo, somente podemos contratar por concurso público, temos 
limitação em incentivar a questão de gênero. Temos ações de 
incentivo para a questão da inclusão, mas, por exemplo, quando 
falamos em pegar um engenheiro; não temos como dizer que 50% 
das vagas devem ser para as mulheres. Questões com fornecedores 
também, temos regras que impedem dar algum diferencial para um 
fornecedor que tenha uma boa prática. A questão da corrupção 
também é muito importante. Assinamos a carta da ONU que diz 
respeito a integridade com relação a trabalhar com empresas que 
tenha cadastro pró-ética na CGU. Isso veio do Pacto Global. 

 

Os relatos acima evidenciam que, segundo seu gestor, o compromisso da 

Copel com os dez princípios constantes do Pacto Global é permanentemente 

reafirmado e revalidado pelas práticas da Companhia, que buscam proteger e 

garantir a dignidade do trabalho, a transparência na gestão, a lisura nas questões 

financeiras e a proteção ao meio ambiente. 

 C) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

A Caixa Econômica Federal tem por missão, como instituição pública, 

promover o desenvolvimento econômico e social de maneira sustentável para o 

povo brasileiro. Por isso, renova o compromisso de contribuir e apoiar as iniciativas 

do Pacto Global das Nações Unidas, por meio de, práticas de negócio e 

relacionamentos que contribuam no estabelecimento de relações sociais, de 

trabalho, produção e consumo mais justas e responsáveis. 

De acordo com a Gerente de Gestão de Pessoas da CEF, "Aderimos ao 

Pacto em 2005 por sermos uma empresa pública vinculada ao governo federal e 

percebemos a importância de aderir ao Pacto especialmente aos Objetivos do 

Milênio" [...], [...] “E para contribuir com esses objetivos de forma mais efetiva, optou-

se pelo desenvolvimento de políticas que trouxessem melhorias nas relações 

internas e de trabalho”.  
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D) FIEP/PR 

A Federação das Indústrias do Estado do Paraná é uma entidade de 

representação paranaense que sempre foi braço político-institucional de todos os 

segmentos industriais. Entre suas características, a vocação social sempre se 

destacou, e isso é evidenciado através de pesquisas e análises sobre a economia 

do setor industrial, dando suporte às negociações coletivas de trabalho, fazendo a 

interlocução com as instâncias de poder público na atividade produtiva, facilitando o 

acesso às linhas de crédito, fomentando negócios e parcerias comerciais nacionais 

e internacionais, disponibilizando trabalho de eficiência energética e desenvolvendo 

programas de fortalecimento da base sindical. Tudo isso foi ao encontro dos 

objetivos do CBPG para atender aos princípios do PG, e também do antigo 

presidente da instituição, o Sr. Rocha Loures. 

E) ISAE 

 

O ISAE é signatário do Pacto Global e dos Princípios para Educação 

Executiva Responsável (PRME), ambas as iniciativas são em prol da 

sustentabilidade da ONU. Além disso, a Instituição faz parte do PRME Champions 

Group, grupo das 30 instituições mais ativas do PRME no mundo, e está à frente do 

capítulo brasileiro do PRME. 

O Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE) tem como um de 

seus objetivos, oferecer um olhar inovador sobre os modelos de gestão 

empresariais, transformando líderes globalmente responsáveis, atentos a questões 

como sustentabilidade corporativa e ética nas relações. Desde sua fundação, o 

Instituto tem em seu DNA a constante busca pela realização de ações ligadas à 

sustentabilidade. Para tanto, oferece uma série de programas e iniciativas, que você 

conhece a seguir, integrando a responsabilidade socioambiental como parte da 

gestão do seu negócio. Trata-se de um processo contínuo e progressivo de 

envolvimento e consumação de princípios de desenvolvimento sustentável da 

empresa e competências cidadãs entre seus stakeholders (ISAE BRASIL, 2015).  

Seguindo as diretrizes e com apoio dos Princípios para Educação 

Empresarial Responsável-PRME, da Organização das Nações Unidas (ONU), o 
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Mestrado Profissional em Governança e Sustentabilidade é o único do Brasil a 

abordar estas áreas do conhecimento, com o objetivo de formar lideranças 

conscientes do novo paradigma da sustentabilidade corporativa. 

O Mestrado Profissional em Governança e Sustentabilidade aborda áreas de 

conhecimento cujo objetivo é trabalhar na formação de lideranças conscientes sobre 

a sustentabilidade corporativa e consiste em oferecer uma formação voltada para 

valores embasados na transdisciplinaridade e na educação experiencial, 

promovendo a troca de conhecimento entre academia e mercado, agregando um 

diferencial competitivo, cujas linhas de pesquisa objetivam alavancar a gestão das 

organizações com foco na sustentabilidade corporativa. Entre seus princípios 

norteadores estão: Sustentabilidade Corporativa, Ética, Liderança, Governança 

Corporativa, Empreendedorismo e Inovação. 

A busca pela sustentabilidade em todos os processos é uma constante no 

atual contexto mundial. Mais do que uma necessidade, a adequação estratégica e 

os processos de governança e sustentabilidade são uma exigência social, 

manifestada por políticas públicas, pelas empresas e pela sociedade. Neste cenário, 

a governança emerge como uma estratégia de alinhamento dos objetivos 

organizacionais a estas demandas, enfatizando também o triple bottom line 

(econômico, social e ambiental) da sustentabilidade. 

Por conta de sua relação com os programas nas Nações Unidas, o ISAE foi 

convidado como parceiro estratégico e apoiador da Iniciativa Incluir do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que reconhece as melhores 

iniciativas e negócios empresariais voltados para a sustentabilidade e inclusão 

social. 

4.2 AS SIGNATÁRIAS DO PACTO GLOBAL EM CURITIBA E A EDUCAÇÃO 

CORPORATIVA 

As signatárias que participam mundialmente atuam em diversas áreas de 

acordo com o Pacto Global que foi criado para servir como quadro de referência e 
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diálogo para estimular as melhores práticas e buscar a convergência em torno de 

práticas empresariais com valores universalmente partilhados. 

A identificação imediata com a causa e a preocupação com o entorno, locais 

onde estão instaladas estas signatárias, podem levar à comunidade a obter 

melhores condições e perspectivas de um futuro melhor, que é uma das prioridades 

da ONU que trabalha para que as empresas no mundo atinjam os padrões 

estabelecidos orgulhando a todos quando esses padrões são alcançados.  

As signatárias precisam criar suas próprias medidas de excelência com 

proatividade utilizando seus métodos internos, porém, ao atingir resultados 

esperados ou superados em termos de expectativas, que estes sejam divulgados 

para servir de exemplo. A atuação de forma consistente além de aumentar a 

produção, ainda agrega valor ao dividir os benefícios pelo custo, percebendo 

resultados cada vez melhores. 

Todas as vezes que propostas são feitas para atingir resultados mundiais, os 

desafios são potencializados e as dificuldades surgem das mais variadas maneiras, 

e por este motivo a persistência torna-se fundamental e a questão do tempo passa a 

ser prioridade. A ONU trabalha uma visão compartilhada e um sentido de direção, 

engajamento e mobilização, respeitando os valores organizacionais que cada 

empresa traz em sua missão e visão. Entre os dez Princípios Básicos Universais do 

Pacto Global estão os seguintes princípios da proteção Ambiental: Princípios de 

proteção ambiental; promover a responsabilidade ambiental e encorajar tecnologias 

que não agridam o meio ambiente. 

         
                            Figura 7 – Princípio Meio Ambiente Pacto Global 

 

 

 

 

 

                   Fonte: www.pactoglobal.org.br/artigo/56/Os-10-principios 
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Relacionado na questão do Meio Ambiente as empresas signatárias de 

Curitiba que foram estudadas promovem diversos programas de abordagem 

preventiva para os desafios ambientais, nas iniciativas que promovem maior 

responsabilidade e incentivo ao desenvolvimento e a difusão de tecnologias 

ambientalmente sustentáveis. Salienta-se que as empresas de Itaipu e Copel têm 

muitos programas que estão sendo desenvolvidos, mas relacionou-se alguns, que 

serão descritos no quadro 9. 
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  Quadro 9 - Programas de Meio Ambiente 

SIGNATÁRIAS PROGRAMAS OBJETIVOS 

 Jovem Jardineiro  Oferece lições de jardinagem, educação ambiental, cerâmica, informática e canto jovens de baixa renda de Foz do 
Iguaçu 

 Coleta Solidária 
 

Promove cursos de educação socioambiental e instrui os coletores sobre formas mais seguras e eficientes de executar 
sua tarefa para população em situação de risco que vive na região de influência da usina 

 
     
   ITAIPU 

 
 
Cultivando Água Boa 

Um programa fundamentado em documentos nacionais e planetários que contempla diversas ações socioambientais 
relacionadas com a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade, e com a promoção da qualidade de vida nas 
comunidades da Bacia Hidrográfica do Paraná 3 com participação comunitária permanente, em que a Itaipu, além de 
mitigar e corrigir passivos ambientais trabalha com a sociedade para mudar os seus valores. 

 Sig@ Livre O objetivo do projeto é  eliminar passivos ambientais existentes, adequando a propriedade à legislação  ambiental 
vigente 

 Produção De Mudas A usina também produz as mudas a serem plantadas nas margens brasileiras e paraguaias. 

 Reposição Florestal A Itaipu desenvolve o maior programa de reflorestamento do mundo já feito por uma hidrelétrica 

 Educação Para A 
Sustentabilidade 

busca estimular o desenvolvimento sustentável do país para as comunidades, educadores, estudantes e produtores 
rurais. promove a sensibilização e a mobilização da população para a limpeza de ruas e córregos e para a arborização 
de espaços públicos e margens de rios. 

 Laboratório Ambiental A Itaipu monitora periodicamente a qualidade da água dos rios e do ar na região do entorno do reservatório 

 Corredor De 
Biodiversidade 

busca interligar áreas naturais governamentais e privadas que acabaram isoladas com a destruição das florestas 
originais na região da fronteira comum a Brasil, Paraguai e Argentina com a participação de proprietários rurais é 
fundamental para o sucesso do projeto 

 Reservas E Refúgios 
 

É a garantia de preservação para espécies animais e a flora ameaçadas pela ação predatória do homem A Itaipu 
mantém oito reservas e refúgios biológicos localizados no Brasil e no Paraguai 

 Cultivar Energia As hortas comunitárias em faixas de segurança das redes de energia elétrica conciliam as dimensões básicas da 
sustentabilidade, pois além de ser viável economicamente, é sustentável ambientalmente e possibilita a inclusão social. 

     
 
COPEL 

Projeto Básico 
Ambiental (Pba) 

A preocupação com o meio ambiente e a cidadania começa antes mesmo da construção de nossos empreendimentos. A 
implantação de usinas ou equipamentos de transmissão, por exemplo, ocasiona impactos socioambientais, tanto 
positivos como negativos, o que exige uma série de ações para atenuar ou potencializar tais impactos. Essas ações são 
identificadas nos Estudos Prévios de Impacto Ambiental (EIA) e implementadas por meio do Projeto Básico Ambiental  

 Programa De Gestão 
Corporativa De 
Resíduos 

Com o objetivo de realizar a gestão adequada dos resíduos gerados, este Programa  estabelece normas internas 
referentes à gestão de resíduos sólidos, em observância à legislação vigente e às boas práticas corporativas de 
sustentabilidade, sempre priorizando a redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos gerados na Companhia. 

 Áreas De 
Preservação Da 
Copel 
 

Desde 70 a Copel preserva aproximadamente 10.000 hectares de florestas primárias localizadas no bioma Mata 

Atlântica, que compreendem áreas remanescentes importantes da Serra do Mar paranaense e seu estágio avançado de 
conservação é raramente observado em outras áreas do Brasil, sendo considerados verdadeiros refúgios para fauna 
local.  

 Florestas Urbanas Por meio do Programa Florestas Urbanas, a Copel auxilia as prefeituras no planejamento da arborização das vias 
públicas, contribuindo com a melhoria ambiental das cidades e a redução das interrupções no fornecimento de energia 
causadas pelo conflito entre a vegetação e as demais estruturas físicas urbanas, inclusive os sistemas elétricos.  
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    Hortos Florestais 
 

Para atender aos programas que prevêem plantio de mudas, a Copel mantém 6 hortos florestais, nos quais são 
produzidas todos os anos cerca de 300 mil mudas, entre espécies nativas e exóticas. As mudas nativas - como as de 

peroba, pinheiro do Paraná (Araucária), sassafrás, buriti e mais outras 150 espécies - são destinadas às ações do 
Programa Florestas Ciliares, visando à reposição florestal.  

COPEL Florestas Ciliares 
 

Este programa ajuda a recuperar a vegetação nos arredores dos reservatórios para retomar sua funcionalidade 
ecológica, protegendo, inclusive, os animais silvestres e promove o plantio médio anual de 200 mil mudas de árvores nas 
proximidades dos reservatórios da Companhia.  

 Gestão 
Socioambiental De 
Reservatórios  
 

A Copel cuida da qualidade da água dos rios, promovendo análises periódicas de amostras coletadas nos reservatórios 
das usinas, bem como a montante e a jusante. Todos os anos, mais de 400 amostras são avaliadas. As análises são 

realizadas a cada três meses, abrangendo as 4 estações do ano. Os relatórios com os dados consolidados destas 
análises são encaminhados anualmente ao Instituto Ambiental do Paraná.  

 Programa 
Corporativo De 
Acessibilidade 

a Copel instituiu em 2007 o Programa Corporativo de Acessibilidade, contemplando um conjunto de iniciativas, ações e 
projetos voltados à acessibilidade deste público. Nenhuma empresa pode se dizer completamente ética e sustentável se 
não pensar na inclusão desta grande faixa da população.  Para atingir este objetivo a Copel tem investido em reformas, 
projetos arquitetônicos e urbanísticos, implementação de recursos tecnológicos, aplicação de treinamento e campanhas 
educativas 

 
 
FIEPR 

Conselho 
Paranaense De 
Cidadania 
Empresarial - CPCE 

O CPCE nasceu como uma organização articuladora interessada em investir na área de sustentabilidade, além de 
orientar sobre os investimentos deste campo e apoiar a formação de empresários e cidadãos comprometidos. Como um 
catalisador de ideias reúne as necessidades e interesses do segmento industrial na área de responsabilidade social 
corporativa e, assim direciona os esforços na execução de projetos socioambientais, culturais e de voluntariado 

corporativo. 

 Observatório De 
Indicadores De 
Desenvolvimento 

Contribui com o desenvolvimento por meio do monitoramento de indicadores que retratam a qualidade de vida e a 
sustentabilidade do Estado. Tem o compromisso de disponibilizar sistemas de informações e realizar estudos para 
subsidiar tomadas de decisões e execução de projetos. Em dez anos de atuação, o Observatório trabalhou realizando 
análises dos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para o Paraná e suas mesorregiões. Foram 
distribuídos mais de 100 mil impressos, contendo informações estruturadas sobre a situação dos ODM nas diversas 
localidades. 

 
 
 
ISAE 

Sustentabilidade 
 

O ISAE tem como um de seus objetivos oferecer um olhar inovador sobre os modelos de gestão empresariais, 

transformando líderes globalmente responsáveis, atentos a questões como sustentabilidade corporativa e ética nas 

relações. Desde sua fundação, o Instituto tem em seu DNA a constante busca pela realização de ações ligadas à 

sustentabilidade. Para tanto, oferece uma série de programas e iniciativas, que você conhece a seguir, integrando a 

responsabilidade socioambiental como parte da gestão do seu negócio. Trata-se de um processo contínuo e progressivo 

de envolvimento e consumação de princípios de desenvolvimento sustentável da empresa e competências cidadãs entre 

seus stakeholders. 

 Governança Da 
Sustentabilidade 

Para garantir que os princípios das Nações Unidas norteiem a atuação do ISAE, o Instituto mantém algumas iniciativas 

que ajudam a fortalecer ainda mais uma agenda de sustentabilidade alinhada aos objetivos estratégicos da Instituição. 

Para isso, conta com um Comitê de Gestão Ambiental e um Conselho de Orientação Ética. O relato destas ações é 

realizado por meio do Painel Multistakeholder ISAE e dos Relatórios de Sustentabilidade Integrados, divulgados 

anualmente. Pela criatividade ao reportar, o ISAE teve seu Relatório de 2012 premiado pela ONU. 

 Academia O ISAE insere de forma transversal em seus programas educacionais os princípios internacionais, dos quais é signatário. 

Dessa forma, a Instituição potencializa sua contribuição com o desenvolvimento sustentável do planeta. A Instituição 

conta com uma programação de cursos de curta e média duração em Sustentabilidade (GBA’s), um Mestrado 

Profissional em Governança e Sustentabilidade e um GBA Internacional em Sustentabilidade na África do Sul 

http://www.isaebrasil.com.br/tipo/mestrado/
http://www.isaebrasil.com.br/tipo/mestrado/
http://www.isaebrasil.com.br/curso/gba-internacional-em-sustentabilidade/
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 Ambiental Social Em sinergia com os demais eixos da Sustentabilidade, o ISAE realiza anualmente o seu Plano Gerenciador de Resíduos 
Sólidos e o Inventário de CO2. 
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O Pacto Global atua na área de Direitos Humanos solicitando às empresas 

que, apóiem e respeitem a proteção dos direitos reconhecidos internacionalmente, e 

que se assegurem de sua não participação na violação dos mesmos. Tem um foco 

na parte do Trabalho apoiando a liberdade de associação e o reconhecimento 

efetivo do direito às negociações coletivas, na eliminação de todas as formas de 

trabalho forçado ou compulsório, na erradicação efetiva do trabalho infantil, e 

apoiando a igualdade de remuneração juntamente com a eliminação da 

discriminação no emprego. 

                                   

                                     Figura 8 – Princípios Direitos Humanos Pacto Global 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: www.pactoglobal.org.br/artigo/56/Os-10-principios 

 

Todas as signatárias entrevistadas desenvolvem programas relacionados ao 

princípio de Direitos humanos, essencial para a sobrevivência das pessoas.
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Quadro 10 - Programa de Direitos Humanos 
SIGNATÁRIAS PROGRAMAS OBJETIVOS 

 NUCRIA Núcleo de Proteção às Crianças e Adolescentes - primeira delegacia especializada na defesa dos direitos das crianças e 
dos adolescentes do Brasil fica em Foz do Iguaçu 

  
OPAKATU 

Promove oficinas em escolas, centros culturais e associações de bairro na Casa do Teatro também faz parte da Rede de 
Proteção à Criança e Adolescente. Este trabalho conta ainda com o apoio da UNESCO, por meio do Criança Esperança. 

 
     
   ITAIPU 

Proteção a Criança e ao 
Adolescente 

Investigar crimes como a prostituição infantil é algo complexo em uma região de fronteira.  Foi criada a Rede de Proteção 
à Criança e Adolescente, da qual a Itaipu faz parte, juntamente com diversas instituições, como Vara da Infância, Conselho 
Tutelar e Programa Sentinela (do Governo Federal). 

 Rede de Combate à 
Exploração Sexual 
Infanto-Juvenil 

Promove campanhas de conscientização e capacitação de pessoas trabalhadoras dos setores de turismo, educação e 
saúde.  no Brasil 241 rotas de tráfico para fins sexuais, com a existência de uma conexão dessa prática com o crime 
organizado e as redes internacionais. A região da tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, é uma dessas. 

 Hospital Ministro Costa 
Cavalcanti 

Garantia de pronto-atendimento e atendimento hospitalar de alta complexidade,  população de Foz do Iguaçu e região. 
população de Foz do Iguaçu e região. 

 Saúde na Fronteira 
 

promove o aumento do número de leitos hospitalares na região e realiza campanhas de vacinação e combate a doenças. 
em Foz de Iguaçu, e Área 2, em Ciudad del Este. Apóia as campanhas de vacinação binacional anti-rábica e de 
multivacinação infantil no Paraguai, além da Campanha Binacional contra a Dengue 

 Saúde 

 

As atividades desenvolvidas pela empresa no campo da saúde incluem atendimentos médico, odontológico e 
oftalmológico, cirurgias, internações e exames médicos realizados na Fundação Tesãi, bem como a distribuição de 
medicamentos, lentes e próteses dentárias. Os investimentos da Itaipu na melhoria e na ampliação da cobertura dos 
serviços de saúde pública no Paraguai beneficiaram, desde 2003, mais de 1,7 milhões de pessoas de baixa renda, sem 
custos para os pacientes atendidos. 

 Hospital Veterinário 
 

A Itaipu dispõe de um Hospital Veterinário para o atendimento de animais silvestres em cativeiro e em vida livre na região 
de influência da usina. 

 Programa 1000 Becas 
 

   Oferece bolsa de estudos para cursar o Ensino Superior. estudantes paraguaios de baixa renda, egressos de escolas 
públicas 

 Rede Cidadã 
 

promove a alfabetização.  de jovens a partir de 14 anos e adultos de baixa renda de oito municípios brasileiros no entorno 
da Itaipu.  

 Programa de Educação 
Complementar 

A Itaipu apóia a capacitação permanente de seus empregados. empregados que não tinham concluído o ensino 
fundamental ou o ensino médio tiveram a oportunidade de prosseguir os estudos 

 Apoio a programas 

educacionais 

O programa inclui a capacitação da comunidade, professores e pais, além do fornecimento de equipamentos e insumos 
para a elaboração das refeições a base de soja. 

 
FIEP/PR 

Cidades Inovadoras O Programa Cidades Inovadoras é um movimento que apoia o surgimento e a multiplicação de novos atores sociais, 
articulados em rede e em busca de equilíbrio social e maior harmonia entre o homem e o meio ambiente. O objetivo do 
programa é estimular a transformação de ambientes urbanos em espaços propícios à inovação, à criatividade e 
à criação de empresas e negócios sustentáveis por meio de um conjunto de ações e soluções. 

 Observatórios 
 

Os Observatórios fazem parte do Sistema FIEP e realizam estudos de futuro para o desenvolvimento da indústria 
paranaense. Planejam estratégias compartilhadas com representantes de diferentes setores na busca de soluções que 
atendam aos interesses coletivos da sociedade. Promovem articulações entre organizações públicas e privadas com o 
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objetivo de fortalecer as interações e promover inovações.  
 

 SESI Indústria e 
Sociedade 
 

O SESI Indústria e Sociedade tem o objetivo de integrar e fortalecer a atuação do SESI nos municípios do Paraná e na 
qualidade de vida de seus moradores. É uma grande rede de colaboração. Junto com os atores locais, o SESI potencializa 
a criação de um ambiente promissor para que os municípios sejam protagonistas de seu desenvolvimento. Tudo isso a 
partir do estímulo das capacidades locais e da cooperação 

 Redes de 
Desenvolvimento Local 
(RDL) 

As Redes de Desenvolvimento local atuam mobilizando e articulando atores locais, incluindo além das pessoas, o 
comércio, as escolas, igrejas, instituições e governo para atuarem em rede. As Redes são implementadas de modo que 
seus moradores sejam agentes ativos das mudanças que desejam, reforçando os vínculos e a cooperação entre os 
diferentes atores. 

 
FIEP/PR 

Arranjo Educativo Local 
(Ael) 

Os Arranjos Educativos proporcionam um espaço voltado ao desenvolvimento sustentável local, em que prevalecem ações 
de educação para a formação cidadã realizadas por meio da interação entre membros da comunidade, instituições de 
ensino, organizações não governamentais, poder público e setor privado. Integração pelo desenvolvimento e 
fortalecimento do município. 

 Informação E Mobilização 
Social 

O Programa SESI Indústria e Sociedade utiliza indicadores sociais como forma de mostrar à comunidade os números do 
seu município como forma de identificar as principais pontos a serem trabalhados por meio da mobilização. Para isso, são 
utilizados os dados do Portal ODM (www.portalodm.com.br), ferramenta desenvolvida pelo Observatório de Indicadores de 
Desenvolvimento - SESI PR, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Gerais 
da Presidência da República e vários outros parceiros. 

 Nós Podemos Paraná 
 

Utilizando-se de ferramentas de vanguarda, muita parceria e mobilização, o Movimento Nós Podemos Paraná tem 
articulado e promovido em todo o Estado a temática dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), fomentando 
uma rede comprometida com o desenvolvimento econômico e sustentável do Estado. 

 Jr Achievement 
 

A Jr Achievement é uma associação educativa sem fins lucrativos, mantida pela iniciativa privada, cujo objetivo é despertar 
o espírito empreendedor nos jovens, ainda na escola, estimulando o seu desenvolvimento pessoal, proporcionando uma 
visão clara do mundo dos negócios e facilitando o acesso ao mercado de trabalho. As atividades da Junior Achievement se 
desenvolvem através de programas educativos criteriosamente formulados, aplicados junto aos jovens através de 
parcerias com escolas e voluntários dispostos a compartilhar suas experiências e conhecimentos com estudantes de 
diferentes faixas etárias 

 Bolsa Família 
 

É um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza 
em todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. O programa busca garantir a 
essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. 

CAIXA 
ECONÔMICA 
FEDERAL 

Minha Casa Minha Vida O Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) foi lançado em março de 2009 pelo Governo Federal para permitir o 

acesso à casa própria para famílias de baixa renda. Além do objetivo social, o programa gerou emprego e renda, nos 

últimos anos, por meio do incremento da cadeia produtiva do setor da construção civil. 

 FIES Fundo De Financiamento Ao Estudante De Ensino Superior - programa foi criado em 1999 durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso e ampliado no governo seguinte de Luís Inácio da Silva (Lula), sendo sucessor do Crédito Educativo, 

criado em 1976 pelo regime militar 

 Farmácia Popular 
 

O Farmácia Popular é um programa que procura ampliar o acesso da população aos medicamentos considerados 

essenciais ao tratamento de doenças com maior ocorrência no Brasil, e é realizado por meio de transferência de recursos 

do Ministério da Saúde, aos estabelecimentos farmacêuticos credenciados. 

 PRONASCI Programa Nacional De Segurança Pública Com Cidadania é dividido em dois projetos: Mulheres da Paz e Protejo. Ao se 

http://www.sesipr.org.br/
http://www.sesipr.org.br/
http://www.pnud.org.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/1999
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lu%C3%ADs_In%C3%A1cio_da_Silva&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cr%C3%A9dito_Educativo&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1976
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 cadastrar em qualquer um deles, você passa a ter direito a cursos temáticos oferecidos ou reconhecidos pelos órgãos do 

Ministério da Justiça. A Caixa é a grande incentivadora do PRONASCI e fica responsável pelo pagamento dos benefícios 

 De Volta Para Casa O programa De Volta para Casa, do Ministério da Saúde, é voltado à reintegração social de pessoas acometidas por 

transtornos mentais e com história de longa internação psiquiátrica. Seus objetivos principais são assegurar o bem-estar 

global e estimular o exercício pleno da cidadania. 

 
ISAE 

Programa De Qualidade 
De Vida 

Além das capacitações em sustentabilidade, o ISAE põe em prática ainda o Programa de Qualidade de Vida, destinado a 
seus colaboradores. O ISAE conta também com um Programa de Voluntariado em Gestão. O UANÁ facilita a participação 
da comunidade ISAE em projetos de assessoria voluntária, contribuindo para aprendizagem, participação social, 
desenvolvimento sustentável e redução da pobreza.  

 
 
 

Arrecadação De Doações 
Na Fatura De Energia 

A Copel é pioneira no setor elétrico brasileiro em promover arrecadações para entidades que prestam serviço à 
comunidade através de sua fatura de energia. A primeira entidade beneficiada foi a Pastoral da Criança, em 1998. 
Atualmente o programa beneficia 178 entidades, representando uma arrecadação anual de cerca de 10 milhões de reais. 
Para se candidatar, a entidade deve ter caráter assistencial ou de interesse coletivo, sem fins lucrativos. 

 
COPEL 

Fatura Solidária Copel 
 

Desde 2013, a Copel já emite a conta de energia por e-mail com as mesmas informações e no mesmo nível de qualidade 
da fatura impressa. Agora, contudo, a sua opção pela fatura digital pode ter um papel ainda mais relevante e solidário. 
Cada adesão feita para receber a fatura da Copel via e-mail valerá R$ 1,00 (um real) em doação para uma unidade da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de sua escolha, sem qualquer custo para você. Além da postura 
sustentável, você estará ajudando a quem precisa 

 Energia E Cidadania 
 

A Copel possui programas para famílias de baixa renda, ações em comunidades carentes e parcerias com as Secretarias 
de Governo que fortalecem a presença constante e a confiança da população nos serviços e produtos da empresa. 
Energia elétrica legalizada e de graça, informações e serviços nos bairros e acesso à Internet para escolas são apenas 
alguns dos exemplos da atuação da estatal. É a Copel cada vez melhor, cada vez mais próxima do povo do Paraná. 

http://www.apaepr.org.br/
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O Pacto Global atua na área de Direitos do Trabalho. 

                   
                    Figura 9 – Princípios Direitos do Trabalho – Pacto Global 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: www.pactoglobal.org.br/artigo/56/Os-10-principios 

 

Apenas três das signatárias entrevistadas, desenvolvem programas 

relacionados ao princípio do direito do trabalho. 
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  Quadro 11 - Programas de Direitos do trabalho 
 

SIGNATÁRIAS PROGRAMAS OBJETIVOS 

 
ITAIPU 

Programa De Iniciação E 
Incentivo Ao Trabalho 
 

O primeiro emprego é um desafio para os adolescentes de baixa renda. A Itaipu faz a sua parte para mudar esta 

realidade. Desde 1988, a empresa desenvolve o Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho (PIIT), que abre as portas 

do mercado de trabalho para jovens de Foz do Iguaçu e Curitiba. A iniciativa rendeu à usina o título de Empresa Amiga 

da Criança, concedido pela Fundação ABRINQ. O PIIT divide-se em três modalidades, com formação técnico-

profissional: Adolescente Aprendiz; Adolescente em Iniciação ao Trabalho; e Jovem Jardineiro. 

CAIXA 
ECONÔMICA 
FEDERAL 

Chapéu De Palha 
 

Instituído pelo Governo do Estado de Pernambuco, o programa Chapéu de Palha foi criado para combater os efeitos do 
desemprego decorrentes da entressafra da cana-de-açúcar e da fruticultura irrigada, das condições adversas para a 
pesca artesanal e da situação de emergência das famílias desabrigadas em função das chuvas ocorridas em 2010. O 
programa contribui para as áreas de Educação, Saúde, Cidadania, Habitação, Infra-estrutura e Meio Ambiente no campo, 
gerando renda, reforço alimentar, capacitação e melhoria da qualidade de vida da população afetada 

 Projeto Mais Que Energia O projeto “Mais que Energia” foi concebido pela Copel para promover projetos envolvendo pessoas surdas e surdo-cegas 

com os seguintes temas: educação e inclusão social; segurança de ambientes para atendimento a elas; acessibilidade; 

saúde e qualidade de vida; e treinamento e capacitação de profissionais para atender aos alunos.  

 
COPEL 

Programa Pró-Equidade 
De Gênero E Raça - Perfil 
Da Copel 
 

A era na qual vivemos representa uma das maiores revoluções da humanidade, que transcende até mesmo as 
revoluções tecnológicas. Trata-se de uma mudança em valores e práticas sem precedentes na história. Finalmente o 
mundo inteiro sabe: quem chega a este planeta onde, naturalmente, “o sol se levanta para todos”, pode e deve esperar 
também que a sociedade ofereça “um lugar ao sol” para todos. Praticar a equidade significa não restringir o acesso a 
bens, serviços ou quaisquer outros direitos por causa de diferenças de sexo, raça, cor, religião, gerações, setor social, 
entre outras. Assim entendida, a igualdade na diversidade traz possibilidade de manifestar as diferenças, sabendo que 
serão respeitadas, e aprender a conviver sem discriminação. 

http://itaipunovo.sites.intranet/responsabilidade/jovem-jardineiro
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                         Figura 10- Princípios de Corrupção Pacto Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: www.pactoglobal.org.br/artigo/56/Os-10-principios 

 

Destaca-se que, não foi encontrado nenhum programa desta modalidade 

desenvolvido pelas signatárias estudadas, apesar da corrupção ser atualmente um 

dos grandes males que afetam a sociedade.  

Sabe-se que esse princípio exige dos participantes do PG não somente o 

compromisso com o combate à corrupção, mas também com a prevenção à 

corrupção. Ou seja, determina a ação das empresas para evitar o suborno, a 

extorsão e outras formas de corrupção, bem como o desenvolvimento e a 

implementação de políticas e programas concretos para sua adoção. 

 

4.3 PRINCÍPIOS PARA A EDUCAÇÃO EM GESTÃO RESPONSÁVEL DAS 

SIGNATÁRIAS DE CURITIBA 

 

Verifica-se que muitos signatários, diante da necessidade de formação de 

novos líderes empresariais mais conscientes dos impactos de suas escolhas em 

diversos níveis, e com a iniciativa do Pacto Global das Nações Unidas, para 

incentivar as instituições de ensino superior a atuarem de maneira responsável e de 

acordo com um conjunto de valores aceitos internacionalmente como fundamentais 

para alcançarmos a sustentabilidade, surgiu os PRME (Princípios para a Educação 
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em Gestão Responsável) com a intenção de promover um aprimoramento contínuo 

da gestão educacional que consiga formar esse novo perfil de líderes. 

As empresas signatárias pesquisadas desenvolvem atualmente programas de 

Universidade Corporativa, tendo em destaque a Universidade Corporativa da Copel 

(UNICOPEL) que é a primeira do gênero no Brasil a aderir os Princípios para 

Educação Executiva Sustentável (PRME), um programa da ONU, que estimula a 

formação de líderes voltados à gestão responsável dos negócios. 

A seguir serão descritos, cada um desses programas desenvolvidos pelas 

signatárias pesquisadas neste quesito. 

a) ITAIPU 

A Universidade Corporativa Itaipu (UCI) é um pólo de irradiação e 

consolidação de cultura empresarial. Seu currículo deverá incluir atividades ligadas 

aos princípios, às crenças e aos valores da organização que funcionem como 

impulso ao crescimento da motivação dos seus colaboradores. Desta forma, a UCI 

confere à educação corporativa um status estratégico. 

Entre as principais ações de educação corporativa estão à implantação de 

programas de desenvolvimento profissional, a construção de um portal de internet de 

educação à distância (e-learning) e especializações conjuntas com a Universidade 

Corporativa do Sistema Eletrobrás (UNISE) e a Universidade Aberta do Brasil. A 

Itaipu elegeu a área de T&D como uma de suas prioridades. Com o objetivo de 

preservar o conhecimento adquirido em anos de operação e manutenção e levar o 

seu know-how para outras companhias do setor elétrico, Itaipu está implantando sua 

Universidade Corporativa (UCI). 

A idéia nasceu de dois grandes projetos. Um deles é de iniciativa da 

Eletrobrás, que vem estimulando as empresas do setor a criar ou fortalecer 

programas desse tipo. O outro é o de Gestão do Conhecimento, que a binacional já 

vinha executando e que visa a organizar o seu capital intelectual. 

Um dos aspectos do projeto é a interconexão de todos os bancos de dados. 

Para isso, foi criado o portal Gestão do Conhecimento, disponível na intranet. A 
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implantação mostrou que já havia diversas iniciativas de sistematização do capital 

intelectual da empresa. Um dos temas já completamente mapeado é a instalação de 

uma nova unidade geradora. 

A Universidade Corporativa é gerida por um conselho com 14 integrantes 

(sete de cada país) e conta com facilitadores de diversas áreas. No estágio atual, 

toda a parte legal foi concluída, inclusive a criação do estatuto, que estabelece sua 

atuação em três linhas básicas: Educação Corporativa; Pesquisa, Desenvolvimento 

e Inovação; e Gestão do Conhecimento. A UCI vai atuar como uma entidade 

articuladora entre os diversos setores da empresa, envolvendo principalmente as 

áreas de recursos humanos, treinamento e Tecnologia da Informação. A 

Universidade não terá uma estrutura física própria. Por isso, vai trabalhar próxima de 

organismos como o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), que já atua em pesquisa e 

desenvolvimento. 

A idéia é não replicar atribuições. Para coordenar essa integração, há uma 

câmara técnica que define as ações prioritárias, como a criação do Centro de 

Estudos Avançados de Segurança de Barragem, em parceria com o PTI, e na 

formação de cursos de especialização, em parceria com instituições da esfera 

federal, entre elas o Ministério da Educação (MEC). Além de atender ao público 

interno, a Universidade Corporativa vai trabalhar com públicos que de alguma forma 

estão relacionados com os objetivos de Itaipu. Na área ambiental, por exemplo, ela 

vai agir na capacitação para entidades que estão sediadas no entorno da usina. 

(ITAIPU, 2015).  

b) COPEL 

Universidade Corporativa da Copel (UNICOPEL) é a primeira do gênero no 

Brasil a aderir aos Princípios para Educação Executiva Sustentável (PRME), 

programa da ONU que estimula a formação de líderes voltados à gestão 

responsável dos negócios. 

O secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo do Paraná, 

Antônio Caetano de Paula Júnior, comemorou o anúncio. “Assim como ocorreu em 

relação ao Pacto Global e aos Objetivos do Milênio, a Copel sai, mais uma vez, na 
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frente ao comprometer-se com esta importante iniciativa sustentável. A empresa, 

que já é modelo para seus pares no setor público e privado, dá novamente exemplo 

sobre como cuidar da vida humana, da vida não humana e dos negócios, em todas 

as suas atividades”. Em 2015, a UNICOPEL lançou o Programa de Lideranças 

voltado a seus empregados e fundamentado em um conjunto de aspectos propostos 

pelos Princípios para Educação Executiva Sustentável – propósito, valores, método, 

pesquisa, parceria e diálogo. Os Princípios para Educação Executiva Sustentável 

(Principles for Responsible Management Education) derivam do Pacto Global da 

ONU – do qual a Copel já era signatária – e têm como foco a educação executiva 

conforme parâmetros reconhecidos internacionalmente, além da pesquisa e reflexão 

sobre as lideranças globais. No Brasil, os princípios são adotados principalmente por 

escolas de negócios. 

 Diferente dos setores convencionais de treinamento das empresas, a 

universidade corporativa é focada no desenvolvimento das competências críticas 

para o sucesso dos negócios, visando o aumento do desempenho do indivíduo e da 

organização como um todo, e não apenas habilidades técnicas individuais para 

atribuições específicas. Após a reestruturação da Copel, em 2013, a UNICOPEL 

passou a definir as políticas e diretrizes da educação corporativa na empresa e a 

propor programas que contribuam para o incremento dos resultados organizacionais. 

(COPEL, 2014).  

 

c) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Universidade CAIXA - A CAIXA possui a Universidade CAIXA (virtual e 

física/São Paulo) que desenvolve um currículo de capacitação para cada cargo da 

empresa, com base na sistematização dos Conhecimentos, Habilidades, Atitudes e 

Comportamentos de Entrega que devem caracterizar cada profissional ocupante dos 

cargos. 

- Para isso, disponibiliza Trilhas de Aprendizagem, que são estruturas 

adotadas para organizar ações educacionais e outras estratégias que, integradas, 

apontam caminhos de aprendizagem aos empregados em suas trajetórias de 

formação na CAIXA. As trilhas se apresentam em duas modalidades: 
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- Trilhas Fundamentais: construídas com base em conhecimentos e 

aprendizagens consideradas fundamentais para o desempenho das atividades dos 

empregados da CAIXA; 

- Trilhas Específicas: propostas pelos gestores e equipes, com foco em 

temas    estratégicos ou em funções gratificadas. 

- Além dos conteúdos relacionados com o desenvolvimento de competências, 

a Universidade CAIXA conta também com um núcleo de formação ampliada, 

promovendo incentivos para formação em graduação, cursos seqüenciais 

equivalentes a nível superior, extensões universitárias, pós-graduações, eventos 

externos de oportunidade e idiomas estrangeiros (CAIXA, 2015).  

 

d) FIEP-PR 

Oferecer à indústria brasileira oportunidades de desenvolvimento do 

conhecimento e de novas competências, construindo alicerces para a inovação e a 

criatividade que se tornaram essenciais para a competitividade em meio aos novos 

paradigmas da sociedade mundial. Com base nessa visão o Sistema FIEP 

(Federação das Indústrias do Estado do Paraná), investiu na criação da UNINDUS 

(Universidade da Indústria) - uma instituição que surge para desenvolver 

colaboradores do Sistema FIEP e elaborar programas voltados para os segmentos 

industriais específicos como moveleiro, têxtil, automotivo, metal-mecânico, eletro-

eletrônico, alimentos e bebidas, madeireiro, plásticos, entre outros. (FIEP, 2015).   

 

E) ISAE 

O Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul foi inaugurado 

em 1996. O ISAE busca, de maneira inovadora e intersetorial, sensibilizar e auxiliar 

o mercado quanto a práticas responsáveis que gerem desenvolvimento social, 

empresarial e econômico. 

Signatário do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (Global 

Compact – ONU) e do PRME (Princípios para a Educação Empresarial Responsável 

– ONU). O ISAE promove a capacitação, desenvolvimento e atualização de 
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executivos norteada por princípios difundidos globalmente, presentes em políticas e 

práticas implantadas pelas maiores e mais respeitadas organizações do mundo. 

O resultado de tudo isso é a formação de profissionais éticos, social e 

ambientalmente responsáveis, capazes de liderar pessoas e organizações de forma 

sustentável. 

  

4.4 IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES CORPORATIVAS DAS SIGNATÁRIAS DO 

CBPG 

 

A partir deste ponto serão apresentados os dados referentes às informações 

coletadas por meio de entrevistas e complementados com as observações diretas e 

conversas informais com líderes de segmentos diversos que permitirão ter uma ideia 

mais clara da importância de suas ações corporativas através da educação em um 

processo contínuo e permanente, e em alguns casos, através de Universidades 

Corporativas que são ferramentas importantes nesse processo. 

Cinco organizações signatárias que estão localizadas no sul do país, 

especificamente no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, foram o ponto focal 

deste trabalho onde foi possível entrevistar os gestores responsáveis pelas 

empresas COPEL, ITAIPU, FIEP, ISAE, e também a CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, cuja gerente de gestão de pessoas está lotada na capital paranaense e 

conhece claramente os objetivos do Pacto Global no Brasil. Por este motivo, estão 

cientes de que nos últimos anos avançaram muito, tanto em termos de projetos 

sustentáveis, quanto na parte de governança que foi se aprimorando na última 

década. A Rede Brasileira do Pacto Global representa no País o Pacto Global das 

Nações Unidas (UN Global Compact).  

A idéia de pesquisar a respeito das contribuições efetivas que algumas 

empresas signatárias do CBPG fazem na cidade de Curitiba-PR partiu de uma 

consultoria realizada junto ao Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG), em 

abril/2014, pelo Instituto Superior de Administração e Economia – ISAE, que também 

é um dos signatários do Pacto Global das Nações Unidas, desde 2001, cuja 

proposta foi desenvolver uma pesquisa que evidenciasse qual era a 

representatividade do CBPG para seus signatários contributivos (com valores 



95 

 

mensais) e não contributivos. Esse trabalho teve início em dezembro de 2013 e foi 

finalizado em abril de 2014.  

Nesse período houve melhorias significativas em alguns pontos, mas o 

principal deles foi a confirmação de que muitas coisas precisam ser feitas porque o 

processo é contínuo e a busca por melhores resultados não pode ter um ponto final. 

O CBPG, agência do sistema das Nações Unidas no Brasil, é composto por 

39 organizações entre entidades empresariais, organizações de trabalhadores, 

organizações da sociedade civil que trabalham com temas ligados aos Direitos 

Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Combate à Corrupção, instituições de ensino, 

e demais organizações interessadas na promoção dos Princípios do Pacto Global e 

no avanço do movimento de Responsabilidade Social Empresarial no Brasil.  

Atuando em parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), e é hoje uma das maiores redes locais da iniciativa no 

mundo, com mais de 650 signatários.  Sua gestão está a cargo de um comitê com 

39 organizações de referência em sustentabilidade e empresas líderes em setores 

estratégicos para a economia brasileira. A atual diretoria é composta por Basf, 

Beraca, Grupo Libra, Itaú Unibanco e Grupo Abril (Presidência).  

a) Quanto aos Objetivos do CBPG 

Ao serem questionados com relação aos objetivos do Comitê Brasileiro do 

Pacto Global (CBPG), todos os gestores entrevistados foram unânimes em dizer 

que, têm muito claro os objetivos e o quanto já se conseguiu avançar, mas ainda 

estão no caminho com algumas limitações, mas contam com o entusiasmo de cada 

um e do coletivo, porque o comprometimento de quem está lá é muito grande. 

 

[...] O ambiente que já se construiu é de envolvimento, principalmente das 
empresas que estão no board. São 39 empresas que junto com a secretaria 
executiva, acreditam e trabalham bastante para que as metas sejam 
atingidas. (ITAIPU). 
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b) Quanto à comunicação das ações 

Todo esse esforço do CBPG é regido por um plano de comunicação com uma 

campanha desenvolvida para auxiliar as organizações participantes da Rede 

Brasileira do Pacto Global a divulgar os 10 Princípios pela gestão sustentável. 

Quando abordados sobre esse ponto, os entrevistados responderam: 

 
[...] Trabalhamos para isso. Desde 2009 publicamos no jornal Itaipu 
Eletrônico e no Itaipu Mural todas as atividades. Além disso, em todos os 
eventos relacionados às atividades sociais e de sustentabilidade, internas e 
externas divulgamos o Pacto. Sabemos que precisamos fazer mais, não 
apenas  a Itaipu, mas o Pacto no geral. Eu sou a coordenadora do grupo de 
trabalho de Direitos Humanos, e lá também, nós achamos que é necessário 
difundi mais os princípios do Pacto (ITAIPU). 

[...] A COPEL é uma empresa muito grande, e esse é um dos motivos das 
ações voltadas para essa área serem mais restritas. Esse assunto está na 
nossa pauta de dívidas, e estamos com um plano de comunicação a ser 
passado para a UNICOPEL que é signatária do PRME para justamente 
fazer isso, pois um dos nossos guarda-chuvas são os princípios do Pacto 
Global. Por fazer parte do copeliano, nossos funcionários até fazem ações 
sem saber que estão em linha com o Pacto Global (COPEL). 

 [...] Somos muito grandes, e o processo educacional não tem fim. 
Precisamos permanentemente fazer essa sensibilização. Crescemos muito 
e precisamos retomar sempre essa consciência de que somos membros, 
quais são os objetivos do milênio e o que tem por trás disso. Temos muito 
que fazer, e sabemos que uma parcela foi viabilizada, mas muitas outras 
ainda precisam ser (CAIXA). 

[...] Nossos meios de divulgação eletrônicos são constantemente 
atualizados, e isso nos ajuda tanto interna quanto externamente. 
Participamos de muitos eventos e isso faz com que jornais e revistas 
também mantenham atualizados nossos públicos. Quanto às ações ligadas 
a parte de sustentabilidade, assim como as sociais informarmos aos 
interessados através dos meios mais eficientes. (FIEP). 

[...] Temos uma preocupação muito grande com relação à comunicação. 
Sabemos que temos uma capacidade de influenciar alunos e profissionais 
das mais diversas áreas através de nosso corpo docente inclusive. Todas 
as nossas ações ligadas a sustentabilidade são registradas em nossos 
relatórios específicos anuais, nosso site é muito completo e atualizado 
constantemente, além das diversas mídias que acompanham nossos 
trabalhos. (ISAE). 

 

Os relatos evidenciam que, todas as atividades desenvolvidas e ligadas ao 

Pacto Global nas empresas signatárias entrevistadas precisam ser divulgadas para 

todos os colaboradores e somente dessa maneira se consegue o envolvimento 

coletivo. Porém, todos foram unânimes em focar que apesar dos esforços, os 

resultados ainda precisam melhorar muito. Algumas organizações focam o seu 
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público interno e o externo através de divulgações padronizadas, além dos seus 

relatórios publicados anualmente. Porém, essas medidas ainda são mais eficazes 

quando o público tem interesse, por necessidade ou por preferirem estar atualizados 

sobre esses temas 

Isso evidencia a necessidade de uma gestão de mudança que mostre a 

necessidade não apenas no fator divulgação e envolvimento, como inclusive no 

adaptar o que se busca a realidade profissional e pessoal dos colaboradores. 

Transformar idéias de mudanças em planos e atividades que permitam sua 

implementação, comunicando claramente as novas idéias e seus objetivos. O 

engajamento pessoal nos processos estimula a adesão e potencializa a participação 

maximizando os resultados. 

Ao citar a quantidade aproximada de pessoas que atuam em seus projetos, 

nota-se uma orientação que estimula o aprendizado e o crescimento das equipes. 

Os colaboradores precisam ter condições de sustentar os desafios que são 

propostos e isso exige estudo e capacitação, além de que isso normalmente é um 

esforço extra, pois os profissionais além de seu envolvimento com o Pacto Global, 

não deixam de realizar suas tarefas cotidianas nas organizações. 

Monitorar o desempenho, encorajar os participantes a se responsabilizarem 

pelo autodesenvolvimento, delegando e incentivando para os processos com base 

nas aspirações pessoais. Um desenvolvimento orientado para as necessidades da 

geração atual sem deixar de considerar as gerações futuras, pois isso é 

sustentabilidade. 

c) Como é feita a divulgação das ações 

Outro ponto importante desse projeto foi verificar quais são as iniciativas e 

como se dá o processo de divulgação das mesmas. Nesse ponto ficou claro a 

abrangência que essas organizações possuem, e o seu poder de divulgação. 

Mesmo que os resultados não sejam os mais expressivos, elas conseguiram 

evidenciar o foco e os esforços destinados a essas ações, valorizando a 

disseminação e a cultura de aprendizagem que essas empresas foram adquirindo ao 

longo de seus anos de atividade. Ficou clara a importância da atualização, a busca 
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de novos conhecimentos, o compartilhamento de idéias e ações e a garantia de um 

ambiente de aprendizagem contínuo. Relacionado a essa questão, responderam: 

  

[...] Além do relatório GRI (Global Reporting Initiative), ainda contamos com 
diversos mecanismos de divulgação como no caso de impressos, 
participação em workshops, debates, parcerias com instituições de ensino, 
academias, outras empresas da área de energia, recicladores, indígenas, 
Federação das Indústrias, Federação da Agricultura, Parques Tecnológicos, 
parceiros em toda a América Latina e em nível global. Estamos na 
discussão de mobilidade elétrica mundial, na discussão de produção de 
energia a partir do biogás, biometano, equidade de gênero, direitos 
humanos, questões técnicas da usina com nível de excelência mundial de 
energia limpa e renovável, releases diários, além de receber jornalistas do 
mundo inteiro que divulgam nossas ações através de matérias. Além disso, 
tem toda a nossa contribuição com o turismo devido a Foz do Iguaçu não 
apenas pelas usinas, mas principalmente pelas cataratas, e pela nossa 
participação social (ITAIPU). 

[...] Nós divulgamos mais pra fora, internamente é mais difícil. Temos canais 
de comunicação, vamos reformar esses informes de boas práticas, e 
usamos as mídias em geral. Os meios de comunicação em geral já fazem 
isso pra nós (COPEL). 

[...] Temos o balanço social, o fundo socioambiental, ações feitas com as 
superintendências para divulgar mais as coisas. Eu acho que não somos 
muito marqueteiros não. Precisamos mostrar mais o que temos. Já fomos 
cobrados porque não aderimos a outras coisas e divulgamos mais. Pedimos 
inclusive para o pessoal de Brasília e fomos até buscar dados porque 
fazemos muitas coisas que precisam ser colocadas. Temos os selos, mas 
precisamos divulgar principalmente para os mais jovens. Sensibilizar, criar 
comitês, fazer cartilhas, etc. precisamos disseminar mais, inclusive as ações 
da universidade (CAIXA). 

[...] Os meios de comunicação que utilizamos são os mais variados 
possíveis. Contamos com: Site, Redes Sociais, Newsletter, Semana ISAE, 
TV ISAE, Imprensa, Revista Perspectiva ISAE, Eventos diversos que fazem 
com que todas as nossas ações sejam divulgadas no menor espaço de 
tempo possível. As premiações que recebemos anualmente evidenciam 
nossas ações de comunicação, e mesmo assim trabalhamos 
constantemente para melhoria dos mesmos (ISAE). 

[...] Ações de divulgação são importantes e acompanhadas por diversos 
meios. Nossas ações são passíveis de controle e por este motivo mantemos 
tudo registrado para consultas. Temos uma preocupação muito grande com 
a qualidade do que informamos tanto com a quantidade porque atuamos em 
todos os setores da indústria e a população deste segmento cobra 
acuracidade (FIEP). 

 

Os relatos acima reforçam que a ideia de que o alerta que a ONU fez ao 

mundo no ano 2000 criando o Pacto Global, que buscou envolver as organizações 

para trabalhar nos impactos que o planeta estava sofrendo, e os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio – ODM, que foi um documento histórico para o novo 

século buscando firmar compromissos concretos, traduzido em ações do dia a dia, 



99 

 

não só para os governos, mas também instituições e cidadãos de todo o mundo 

objetivos como: Acabar com a fome e a miséria, educação básica e de qualidade 

para todos, igualdade entre sexos e a valorização da mulher, reduzir a mortalidade 

infantil e melhorar a saúde das gestantes, combaterem doenças como a AIDS e a 

malária, buscar qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, e buscar fazer com 

que todos trabalhem pelo desenvolvimento, foi apenas o começo. 

Em 2007 entraram os Princípios da Educação Executiva Responsável – 

PRME com seis princípios básicos: Propósito, Valor, Método, Pesquisa, Princípios e 

Diálogo; instituições acadêmicas signatárias do Pacto Global mostrando a 

importância da educação responsável com iniciativas e talentos envolvidos na busca 

contínua de engajar todos os públicos em prol de relacionamentos cada vez mais 

éticos e transparentes, primando pela formação de cidadãos e profissionais 

responsáveis e engajados com um futuro sustentável.  

E agora com os preparativos para em 2016 dar início aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), com 17 objetivos desafiadores divididos em 

três grandes áreas: Economia sustentável, Sustentabilidade ambiental e Sociedades 

pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, mostram esforços 

diferenciados atuando em todas as áreas que têm se mostrado críticas para dar 

qualidade de vida a humanidade. 

d) Ser um signatário contributivo 

Na visão dos entrevistados, o fato de ser um signatário contributivo não traz 

nenhum diferencial para as empresas, as mesmas fazem parte porque acreditam na 

causa, e principalmente porque querem contribuir não apenas financeiramente, mas 

inclusive com resultados práticos. Sobre essa questão, responderam: 

 

[...] Contribuímos porque queremos colaborar com o Pacto, e uma forma de 
fazer isso é sendo parte do CBPG. Essa contribuição não reverte em 
nenhum benefício adicional. Para Itaipu é bem o contrário, nós contribuímos 
porque queremos ajudar o Pacto através dessa estrutura (ITAIPU). 

[...] Eu acredito que sim. Temos a questão do aprendizado e estarmos 
próximos às empresas de ponta contribui para a nossa gestão também. Isso 
é um diferencial (COPEL). 
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[...] O diferencial é saber que estamos fazendo parte de algo maior, e 
podemos não apenas servir de exemplo para muitas situações como nos 
beneficiar com os grandes e bons exemplos que temos acesso por 
pertencer a este grupo (ISAE). 

[...] Eu acho que fazer parte de um grupo de empresas envolvido com 
questões importantes que afetam o globo é o diferencial. Precisamos atrair 
outras organizações para a causa (FIEP). 

[...] Em termos de benefício financeiro ou comercial propriamente dito, não 
existe nenhum, e nós não estaríamos nisso por causa deste tipo de 
vantagem. O que existe de ganho real é a satisfação em participar de algo 
que acreditamos e que vemos valor. Ser parte deste grupo com esse 
objetivo é o que nos motiva sempre a querer participar cada vez mais 
(CAIXA). 

 

Os relatos acima demonstram que todas as empresas estão envolvidas com 

outros organismos ligados a ONU, e com projetos semelhantes de desenvolvimento 

e preservação como é o caso da: Organização das Nações Unidas para Agricultura 

e Alimentação - FAO, Empoderamento das Mulheres, entre outros que totalizam 

mais de dois mil parceiros com ações efetivas. As empresas deixaram claro que 

sempre há espaço para melhorias e que todos os tipos de contribuição são 

importantes. Frisaram ainda que as organizações são formadas por pessoas e que é 

na sensibilização destas que novos planos são elaborados e colocados em prática. 

e) Efetividade das ações do CBPG com relação às expectativas: 

Ao serem questionados sobre a efetividade das ações do CBPG quanto às 

expectativas do Pacto Global, responderam que:  

 

[...] Sempre há espaço para melhorias. A gente sempre deve trabalhar para 
atingir cada vez mais o sonho. Logo, a gente sabe que tem muito por fazer, 
os esforços ainda não são suficientes. Quanto mais fazemos, mais 
queremos fazer. Eu confio muito no CBPG e vejo o esforço genuíno de 
todos. As empresas estão lá por meio de pessoas e essas pessoas querem 
muito promover o crescimento do Pacto porque acreditam nele. Tudo parte 
do humano, e se não passar pela mente, coração e o sentir não entra no 
individuo (ITAIPU). 

[...] Ainda não. Os processos decisórios ainda estão sendo analisados. 
Quero verificar se vale à pena participar, nossos recursos são limitados e 
precisamos participar do que agregue valor. Aderir tem que ser em coisa 
que traga diferencial. Sou pragmático, quero saber onde estou pisando 
antes de aderir. O PRME ajudou nossa parte de sustentabilidade. Ainda 
estamos com planos que consideramos importante para treinamentos e ver 
se esses cursos são essenciais. Nossos treinamentos podem vir de fora ou 
os próprios funcionários fazem isso. Estamos aderindo a educação à 
distância que é bom quando falamos de quase 9 mil funcionários como nós 
temos. EAD é uma ferramenta de disseminação importante (COPEL). 
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[...] Se levarmos em consideração onde estávamos uma década atrás, 
podemos dizer que avançamos muito. Fizemos muitas coisas e isso tudo 
está devidamente registrado em documentos oficiais e importantes como 
nossos relatórios. Porém, se tomarmos como base o que ainda precisa ser 
feito e quantas pessoas ainda precisamos influenciar e beneficiar vemos 
que estamos muito longe do ideal. Porém, o bom disso tudo é saber que 
estamos melhores, mais conscientes e conscientizando muitos outros para 
que daqui a uma década possamos nos orgulhar do quanto fizemos 
simplesmente por ter termos desistido daquilo que acreditamos (ISAE). 

[...] Falta muita coisa ainda, mas já fizemos bastante. É muito bom perceber 
que quanto mais fazemos mais vemos possibilidades, e não somente em 
nossas organizações que já se conscientizaram, mas principalmente nas 
que ainda estão chegando. Falta muito, mas já faltou muito mais (FIEP). 

[...] Sem a menor dúvida te digo que ainda não, e isso não é por falta de 
esforço, pois o trabalho que realizamos, não apenas nós, mas todas as 
empresas envolvidas são muito comprometidas e os resultados estão cada 
vez melhores. Porém, a demanda é maior ainda, as necessidades são 
variadas e precisamos de mais empresas para fazer mais e melhor. Eu 
acredito que o fato de dizer que ainda estamos longe do ideal é muito bom, 
porque isso mostra empenho e visão de futuro. Vamos fazer muitas coisas 
ainda e as melhores idéias ainda estão chegando para estarmos cada vez 
mais próximos do ideal que buscamos (CAIXA). 

 

Os relatos acima são pertinentes, e demonstram a importância, cada vez 

maior, que o Comitê Brasileiro do Pacto Global está conquistando junto às 

organizações no Brasil. Hoje a rede brasileira é a terceira no mundo e suas ações 

ganham força junto a entidades internacionais que vem constantemente ao Brasil 

conhecer, fazer reportagens e aprender com os protagonistas nacionais. Isso é 

básico para um desenvolvimento em rede. 

 

4.5 CORRELAÇÕES ENTRE AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA X 

OBTENÇÃO DOS OBJETIVOS DO PACTO GLOBAL 

 

Ao analisar os dados referentes às trajetórias das organizações signatárias 

compulsórias do Pacto Global pesquisadas, bem como seus projetos e ações de 

educação corporativa e sustentabilidade. A pesquisa evidenciou por meio dos 

resultados, que as organizações que foram objeto deste trabalho, apesar de ser uma 

amostra de 5 empresas localizadas em Curitiba-PR, dentro de um universo de 39 

que são signatárias do Pacto Global, representadas no Brasil pelo Comitê Brasileiro 

do Pacto Global (CBPG). Estas se mostraram empresas conscientes de sua 

responsabilidade social, envolvidas com os princípios do PG, cujas ações estão em 
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linha com os objetivos do mesmo, apesar de não disporem de um departamento ou 

funcionário específico para atender as demandas do PG. 

A estrutura de governança do CBPG evidencia o comprometimento, 

cumplicidade, esforço e o foco na disseminação de seus valores que entre seus 

objetivos está o de trazer cada vez mais organizações que possam contribuir com os 

objetivos do Pacto Global. O Comitê Brasileiro trabalha no sentido de levar ao maior 

número de pessoas possível os princípios do Pacto Global, ampliando a adesão de 

empresas brasileiras para implantar suas ideias promovendo a troca de experiências 

e potencializando os resultados. É responsabilidade de o comitê local ser o 

articulador internacional com as redes do Pacto Global e com o escritório do mesmo 

em Nova Iorque. 

Analisando em uma linha do tempo, no ano 2000, além da oficialização do 

Pacto Global, foram lançados também os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – 

ODS com seus oito objetivos através de um documento histórico para o novo século 

no qual constavam compromissos concretos que traduziam em ações do dia a dia 

não apenas para os governos, mas também instituições e cidadãos de todo o mundo.  

 
                 Figura 11 - Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODS 

 

 

 

 

        Fonte: http://www.portalodm.com.br/ 

 

Os ODM foram lançados pela ONU durante a Cúpula do Milênio em 2000, em 

sua sede em Nova Iorque, onde estavam presentes chefes de Estado de mais de 

190 países; Abrangendo temas como acabar com a fome e a miséria, possibilitar 

educação básica de qualidade para todos, trabalharem na igualdade entre sexos e 

valorização da mulher, reduzir à mortalidade infantil diretamente ligada a melhoria da 

saúde das gestantes, combaterem doenças como AIDS e malária, buscar qualidade 

de vida e respeito ao meio ambiente, além de buscar fazer com que todo mundo 
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trabalhasse pelo desenvolvimento, fez com que o Brasil não apenas aderisse a este 

programa, como trabalhasse na conquista destes objetivos. Curitiba-PR, que é 

especificamente o foco deste projeto alcançou os resultados de acordo com a figura 

12: 

 
Figura 12 - Percentual de Alcance das Metas ODM em Curitiba – PR 
 

     130,6%         189,2%       68,7%        98%          83,4%        53,5%            100%         100%         125,1%      149,9% 

 

Fonte: http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/perfil/BRA004041095/curitiba---pr 

 

De acordo com a figura 12, é possível observar que a meta 1, acabar com a 

fome e a miséria cujo objetivo era reduzir pela metade, até 2015, a proporção da 

população com renda abaixo da linha da pobreza, teve um percentual de 130,6%; 

Meta 2, reduzir pela metade, até 2015 a proporção da população que sofre de fome, 

com 189,2%; Meta 7, até 2015, ter detido e começado a reverter a propagação do 

HIV/AIDS, teve 100%; Meta 8, até 2015, ter detido e começado a reverter a 

propagação da malária e de outras doenças, teve 100%; Meta 10, reduzir à metade, 

até 2015, a proporção da população sem acesso sustentável à água potável segura, 

com 125,1%. Portanto, 5 metas da ODS, na cidade de Curitiba superaram os 

objetivos propostos. 

Dessa maneira, pode-se inferir que a educação corporativa, enquanto 

processo contínuo e permanente nas organizações, tem se mostrado fundamental 

para os avanços necessários dos profissionais, das empresas, comunidades e 

países na busca do bem comum. Entender sustentabilidade enquanto fator 

estratégico de geração de valor é considerar o aspecto social de beneficiar o 

cidadão e seus dependentes sem levar em consideração grau de parentesco, o 

aspecto econômico da viabilidade de fazer o que é certo e necessário, e o aspecto 

ambiental que influencia os demais porque atinge a todos. Assim, colocar esses três 
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pontos pensando na geração atual e levando em consideração a necessidade de se 

preservar as gerações futuras justifica esse movimento.  

A percepção clara de que esse processo de preservação, cuidados e 

interesses por parte da Organização das Nações Unidas é muito grande e séria, e a 

maneira escolhida de envolver as organizações criando escala para atrair cada vez 

mais pessoas gerando uma conscientização global tem se mostrado positiva, visto 

que, hoje, existe um comprometimento que há dez anos não existia. Porém, as 

limitações são evidentes, a tecnologia faz toda a diferença quando se busca divulgar 

informações pertinentes a temas universais, mas se o assunto não estiver 

impactando o dia a dia das pessoas, certas informações não vão além de um 

interesse momentâneo.  

E isso ficou evidente quando os gestores entrevistados comentaram sobre as 

dificuldades de informar e envolver os colaboradores de suas organizações. Por 

melhores que sejam as idéias e a abrangência de seus resultados, essas ações 

acabam restritas a um número muito menor de pessoas do que deveria. E a 

justificativa maior diz respeito à falta de tempo dos funcionários e impossibilidade de 

dedicar parte de suas horas de trabalho para cuidar de temas sociais.  

 
Sabemos que precisamos fazer mais, não apenas a Itaipu, mas o Pacto no 
geral (ITAIPU). 
 
Somos muito grandes, e esse é um dos motivos das ações voltadas para 
essa área serem mais restritas (COPEL). 
 
Somos muito grandes, e o processo educacional não tem fim. Precisamos 
permanentemente fazer essa sensibilização (CAIXA). 
 
Com certeza estamos aquém do necessário, mas é um trabalho de 
formiguinha, todos os dias fazemos alguma coisa separadamente que juntos 
dá um resultado bem melhor. Falta, mas está sendo feito (FIEP). 
 
Temos a noção exata de onde estamos e de onde queremos chegar. 
Geralmente fazer dar um resultado menor do que se planejar para fazer, 
mas o importante é seguir em frente buscando melhorar sempre (ISAE). 

 

Nota-se que é exatamente no mais positivo dos pontos, serem grandes, que 

está o maior problema. Pessoas são destacadas para trabalhar com esses temas, 

esses assuntos são importantes e pertinentes, mas ainda não existe um mecanismo 

que transforme essas necessidades em algo comum a todos os colaboradores. A 
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observação maior aqui é que as empresas são amostras de organismos muito 

maiores como é o caso da sociedade, logo, se é difícil para elas envolver todo o seu 

grupo, fica claro que envolver todos os cidadãos é tarefa para longo prazo, 

independente dos sinais da natureza. 

As empresas entrevistadas e os sites visitados com a finalidade de colher 

informações para este trabalho deixaram claro que o envolvimento das mesmas não 

é restrito a um determinado princípio. Todas as organizações se envolvem na 

maioria dos temas, e buscam manter registros dessas atividades em seus relatórios 

oficiais como é o caso do Global Reporting Initiatives (GRI), que atua na área de 

sustentabilidade auxiliando as organizações a estabelecer metas, aferir seu 

desempenho e gerir mudanças com vistas a tornar suas operações mais 

sustentáveis. Este tipo de relatório divulga informações sobre os impactos de uma 

organização – sejam positivos ou negativos – sobre o meio ambiente, a sociedade e 

a economia. Assim, eles dão forma tangível e concreta a questões abstratas, 

ajudando as organizações a compreender e gerir melhor os efeitos do 

desenvolvimento da sustentabilidade sobre suas atividades e estratégias. 

(BMBOVESPA, 2015). 

Por fim, destaca-se que a competitividade e a dinâmica do mundo corporativo 

vêm alterando as necessidades do homem e isso impacta diretamente na vida do 

planeta. Cuidados com a água, ar, energia, geração acelerada de lixo, entre outros 

pontos, evidenciam sinais de alerta que se não forem respeitados levam os impactos 

químicos, físicos e biológicos à condição de dano, onde nada mais pode ser feito. 

Essa visão sistêmica da situação levou a Organização das Nações Unidas a buscar 

formas de mitigar ou eliminar condições extremas de ameaça à vida, através do 

apoio de empresas que, utilizando a educação corporativa, criaram estratégias que 

contribuem para que os objetivos estabelecidos no Pacto Global sejam atingidos. 
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5  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este projeto teve como objetivo principal, verificar como as organizações 

signatárias contributivas do Comitê Brasileiro do Pacto Global contribuem para que 

os objetivos do Pacto Global sejam atendidos. O Brasil, devido a sua forte tendência 

social conseguiu o privilégio de ter um Comitê Brasileiro do Pacto Global, e isso 

aumentou a sua visibilidade nesse processo perante o mundo e conseqüentemente 

sua responsabilidade.   

A pesquisa evidenciou que as contribuições foram muitas desde o início, bem 

como, as ideias oriundas das diversas necessidades evidenciaram um contingente 

de comprometidos que se responsabilizou não apenas em atingir metas, mas em 

muitos casos até superá-las. As empresas entrevistadas demonstraram que apesar 

de não terem ações específicas para atenderem aos princípios do PG, desenvolvem 

diversas ações em linha com os mesmos. Fazem uma série de coisas e deixam 

claro em muitos momentos que existe uma gama de problemas que atinge a 

coletividade esperando soluções. O Pacto Global foi firmado como um alerta, mas a 

conscientização que leva às mudanças ainda está muito distante do ideal. 

Por meio da análise da literatura pesquisada, pode-se verificar que, ao longo 

destes mais de dez anos, o número de signatários no mundo ultrapassou os doze 

mil em mais de cento e cinqüenta países, e todas as empresas evidenciaram a 

responsabilidade corporativa como premissa. O Brasil atingiu a marca dos 669 

signatários, sendo 39 parte do CBPG, ou seja, um grupo seleto de empresas que 

forma o Comitê Brasileiro do Pacto Global e que define as diretrizes do Pacto no 

Brasil. E deste grupo especial, seis estão localizados na Grande Curitiba-PR, e por 

este motivo foram selecionadas como o foco de estudo deste projeto. Este recorte foi 

necessário devido à questão geográfica, onde seria inviável fazer as entrevistas em 

muitas cidades, e também devido à decisão de se fazer as entrevistas pessoalmente 

para obter além das respostas técnicas, considerações, percepções e 

comportamentos durante as mesmas. 

Ainda por meio da pesquisa bibliográfica e documental, verificou-se, que em 

2007 as instituições acadêmicas signatárias do Pacto Global, coordenadas pelo 
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então Secretário Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, foram convocadas a definir 

as diretrizes que norteariam sua própria gestão nos próximos anos, e desta 

convocação surgiu o PRME - Principles for Responsible Management Education, 

que é o braço educacional do Pacto Global; atualmente contando com 615 

signatários no mundo, sendo 27 no Brasil e 15 no PR. Devido a seu empenho neste 

segmento, o Instituto Superior de Administração e Economia – ISAE tornou-se o 

responsável pelo PRME Chapter Brazil, PRME Champions Group e PRME Advisory 

Committee.  

Destaca-se que os gestores entrevistados são uma amostra do universo de 

empresas envolvidas, mas todos enfatizaram que o máximo que fizeram até agora, 

ainda é pouco diante do necessário. Tornaram-se signatários do CBPG porque 

acreditam nas causas defendidas pelo Pacto Global. Estão empenhados em 

trabalhar nos dez princípios e concordam que direitos humanos, relações com o 

trabalho e meio ambiente não podem sair do foco de todas as iniciativas.  

Isto nos remete a outro ponto relevante, evidenciado pela pesquisa na qual os 

entrevistados afirmaram que ser um signatário do Pacto Global é perceber o valor da 

causa, ter a possibilidade de contribuir, poder ajudar e ser ajudado nas questões 

trabalhadas pela ONU, visto que fazendo parte do CBPG aumentam 

significativamente o acesso as diretrizes para implantação da sustentabilidade 

através de informações e projetos aceitos por organismos internacionais. Verificou-

se ainda, que a maioria das empresas pesquisadas contribui com soluções práticas 

para problemas contemporâneos, relacionados à globalização e inclusão social.  

Desse modo, tornar a economia global mais sustentável é o grande objetivo, 

principalmente se for possível adotar os princípios universais e a responsabilidade 

social empresarial. É sabida a importância que a ONU tem enquanto instituição 

internacional, por sua luta para manter a paz e a segurança no mundo. Isso tudo faz 

com que, seus signatários no Pacto Global unam forças com governos, empresas, 

sociedade civil e outras entidades, e desta forma compartilhem as boas práticas e 

aprendizagem, por meio do Relatório Anual - COP (Communication on Progress), 

similar ao relatório de sustentabilidade, GRI (Global Reporting Initiative), que é uma 

metodologia para relatórios utilizada pela maioria das organizações mundiais. 
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Outro ponto que cabe destaque, está relacionado ao método e suas 

limitações, pois o fato do universo de pesquisa, num primeiro momento parecer 

amplo, ao se fazer a estratificação das empresas signatárias do Pacto Global no 

Paraná, especialmente na Grande Curitiba-PR, que tivessem foco na educação 

corporativa através das UCs, verificou-se que havia poucas empresas nestas 

condições, e isso reduziu consideravelmente o número de entrevistados. Outra 

questão do processo de pesquisa refere-se à interface sustentabilidade e educação 

corporativa, que embora, sejam temas em evidência, não foram identificados 

estudos que fizessem esta correlação, e isto reitera a importância deste trabalho 

para outros pesquisadores e demais interessados, a fim de que se dê continuidade a 

esta discussão. 

Por fim, destaca-se que, a reflexão propiciada por esta pesquisa, em todos os 

momentos e etapas, revelou que, embora o planeta clame por atenção, os sinais são 

muito claros, mas ainda silenciosos. Por mais importantes que sejam os objetivos da 

ONU através do Pacto Global, alertando para que cuidados cheguem nessa geração 

para minimizar os impactos nas próximas, fica evidente que a preocupação da 

maioria das pessoas se restringe aquilo que lhes afetam. A Organização das Nações 

Unidas avalia de forma sistêmica, o que precisa ser feito em cada área, mas conta 

com a participação de todos, para que as soluções sejam pensadas e 

implementadas o quanto antes.  

Cabe ressaltar ainda que, este trabalho tem como objetivo gerar um artigo 

científico, com os resultados da pesquisa, para ser publicado em Revista Qualis, 

após a sua defesa, bem como, fazer a devolutiva dos resultados para cada gestor 

que participou das entrevistas por meio de uma reunião específica. 
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                  APÊNDICE 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Questões para os signatários do Pacto Global 

Questão 1 - Quais os principais fatores influenciaram sua empresa a se 

tornar signatária do CBPG? 

Questão 2 - Existia algum objetivo específico com isso? (Sim ou Não? Foi 

atingido? Em quanto tempo?) 

Questão 3 - Ser membro do CBPG alterou efetivamente alguma situação 

em sua empresa? 

Questão 4 - Os colaboradores da empresa têm idéia do que representa 

essa adesão?  

Questão 5 - O Pacto Global possui 10 princípios distribuídos em 4 

segmentos: Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Desenvolvimento. Em 

quais sua empresa atua e quais são essas ações juntamente com os resultados 

obtidos. 

Questão 6 - Essas ações foram divulgadas de alguma maneira para outras 

organizações? De que forma isso ocorre/ocorreu? 

Questão 7 - Estar situada no Sul do Brasil é um diferencial? (positivo ou 

negativo)? 

Questão 8 - Existe na empresa algum departamento ou cargo específico 

cuja finalidade seja atender as demandas do CBPG? 

Questão 9 - Vocês são signatários contributivos do CBPG. Especificamente 

para sua empresa isso traz algum benefício adicional?  

Questão 10 - Em sua opinião o Pacto Global / CBPG é conhecido? Em 

caso negativo, como isso poderia ser mudado? 
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Questão 11- A ONU possui outras importantes iniciativas que contribuem 

com o desenvolvimento e qualidade de vida do planeta, como: PRME, ODM, ODS, 

etc. Vocês estão envolvidos em algumas dessas além do CBPG? 

Questão 12 - Falando especificamente do PRME que é o braço 

educacional do Pacto. No mundo existem 615 signatários, sendo 27 no Brasil e 15 

no Paraná. Em termos de educação corporativa, como as empresas poderiam incluir 

em seus currículos trilhas de aprendizagem/conhecimento que ajudassem a atingir 

os objetivos propostos pelo Pacto Global? 

Questão 13 - Sua empresa possui algumas ações? Poderia citá-las? 

Questão 14 - Hoje o Pacto Global possui mais de 12 mil signatários 

distribuídos em 150 países. No Brasil são 669, sendo 37 contributivos e desses, 7 

estão no Paraná, incluindo vocês. Você conhece quais são os objetivos do CBPG e 

quais os percentuais atingidos até agora? 

Questão 15 - Você considera as ações do CBPG suficientes? 

 

Obs. A partir daqui abro espaço para as considerações finais do entrevistado. 
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIMENTO 

Curitiba, 00 de Outubro de 2015 

ISAE – INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GOVERNANÇA E 

SUSTENTABILIDADE 

 

AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTA 

 

Eu, _____________________________________________________ - 

Posição que ocupa na organização ____________________________, 

através desta, autorizo o discente em Mestrado Profissional, Devanir 

Simões a gravar a entrevista que será concedida nesta data para defesa 

de seu projeto acadêmico. Friso ainda, que não será permitido à 

utilização do conteúdo desta para quaisquer outras formas de 

divulgação sem minha prévia autorização por escrito. 

 

_____________________             _________________________ 

Devanir Simões                                       Nome Completo  
RG. 11857722-0 IFP-RJ 


