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RESUMO 
 

O mundo do trabalho está passando por diversas mudanças, destacando-se aqui a 
impulsionada pelos anseios da sociedade que não mais coaduna com modelos 
organizacionais onde o crescimento econômico se dá às custas da exploração de 
recursos naturais de forma desmedida e sem a devida valorização dos stakeholders. 
Este cenário de transformações demanda um novo posicionamento das empresas que 
buscam migrar para uma cultura organizacional sustentável, mais aderente as 
demandas sociais. Tendo como premissa a sustentabilidade como forma de gestão, 
o presente estudo identificou as Empresas B, que passam por um processo de 
certificação conferido pelo B-Lab (órgão certificador norte americano), que envolve a 
análise do impacto socioambiental da organização em cinco áreas: Governança, 
Trabalhadores, Meio Ambiente, Comunidade e Clientes. As Empresas B têm como 
missão mudar a lógica vigente nas organizações, usando a força dos negócios a fim 
de ser o melhor para o mundo, e não o melhor do mundo. Assim, a presente pesquisa 
dedicou-se a analisar, por meio de entrevistas com líderes de empresas B, se a 
certificação pode se configurar como forma de legitimação de uma cultura 
organizacional sustentável. Para analisar o processo de certificação, a pesquisa 
utilizou como embasamento o Modelo de Legitimação proposto por Johnson, Dowd e 
Ridgeway (2006), que propõe quatro etapas para legitimar um novo objeto social 
(Inovação, Validação, Difusão e Consenso). Cada uma das etapas foi considerada na 
pesquisa, iniciando pela Inovação, que procurou avaliar as motivações dos líderes das 
empresas para buscar a certificação como empresa B; a segunda fase foi a Validação, 
que teve como objetivo entender de que forma os atores locais e os stakeholders 
foram considerados no processo de certificação; a terceira foi a etapa da Difusão, que 
visou entender quais foram as ações adotadas para criar envolvimento coletivo, de 
modo a permitir que a nova prática fosse assimilada por toda a organização; e, por 
último, a fase de Consenso, que visou avaliar se a nova prática tornou-se parte de 
uma cultura ampla e aceita por todos. Este estudo permitiu identificar que a 
certificação como empresa B por si só não legitima uma cultura sustentável, embora 
seja possível encontrar forte relação entre a certificação e o processo de legitimação 
de uma cultura sustentável, principalmente nas fases de Inovação e Validação. Na 
fase de Difusão, evidenciou-se que poucos elementos apresentados demonstraram 
consistência em práticas sistemáticas para gerar a conexão interna e o engajamento 
às questões da certificação. Ao analisar cada uma das etapas e de que forma a 
certificação como Empresa B pode legitimar uma cultura sustentável, foram 
encontrados subsídios e formuladas propostas para apoiar as organizações na 
transformação de suas culturas, tornando-as mais sustentáveis.  
 
Palavras-chave: Cultura Organizacional. Sustentabilidade, Empresas B. Legitimação. 

Transformações no Mundo do Trabalho. 
 

  



 

ABSTRACT 
 

The business world is undergoing several changes, highlighting here the one driven 
by the desires of society that no longer fits with organizational models where economic 
growth occurs at the expense of exploiting natural resources in an unreasonable way 
and without the proper valuation of stakeholders. This transformation scenario 
demands a new positioning of companies that seek to migrate to a sustainable 
organizational culture, more adherent to social demands. Based on the premise of 
sustainability as a form of management, this study identified the B Companies, which 
go through a certification process conferred by the B-Lab (North American certification 
body) and which involves the analysis of the social and environmental impact of the 
organization in five areas: Governance, Workers, Environment, Community and 
Customers. B Companies have a mission to change the logic in organizations, using 
the strength of business in order to be the best for the world, not the best in the world. 
Thus, the present research was dedicated to analyzing, through interviews with leaders 
of companies B, if the certification can be configured as a way of legitimizing a 
sustainable organizational culture. To analyze the certification process, the research 
used as a basis the Legitimation Model proposed by Johnson, Dowd e Ridgeway 
(2006), which proposes four steps to legitimize a new social object (Innovation, 
Validation, Diffusion and Consensus). Each step was considered in the research, 
starting with Innovation, which sought to assess the motivations of company leaders 
to seek certification as company B; the second phase was Validation, which aimed to 
understand how local actors and stakeholders were considered in the certification 
process; the third was the Diffusion stage, which aimed to understand what actions 
were taken to create collective involvement, in order to allow the new practice to be 
assimilated by the entire organization; and, finally, the Consensus phase, which aimed 
to assess whether the new practice has become part of a broad and widely accepted 
culture. This study made it possible to identify that certification as company B alone 
does not legitimize a sustainable culture, although it is possible to find a strong 
relationship between certification and the process of legitimizing a sustainable culture, 
especially in the Innovation and Validation phases. In the Diffusion phase, it was 
evident that few elements presented demonstrated consistency in systematic practices 
to generate internal connection and engagement with certification issues. When 
analyzing each of the stages and how certification as Company B can legitimize a 
sustainable culture, subsidies were found and proposals were formulated to support 
organizations in transforming their cultures, making them more sustainable. 
 
Keywords: Organizational Culture. Sustainability. B Company. Legitimation. 

Transformations in the Business World. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O mundo está em constante transformação e a sociedade se depara com 

diversos desafios que estão impactando de forma estrutural as relações entre 

empresas, pessoas e o meio ambiente. Nesse cenário, as empresas estão sendo 

questionadas sobre seu papel na sociedade, deixando de visar exclusivamente o 

interesse próprio, e passando a uma visão mais sistêmica, em que, ao mesmo tempo 

que são influenciadas pelo ambiente, também o influenciam.  

Com efeito, a maneira de administrar que visa o lucro acima de tudo e que 

não possibilita às pessoas um lugar de satisfação e sentido por meio da realização do 

trabalho, encontra-se no seu limite. Da mesma forma, o crescimento econômico 

baseado na exploração massiva de recursos naturais, não coaduna com os anseios 

da sociedade atual. Embora o formato citado ainda seja uma prática em muitas 

organizações, há elementos sugerindo mudanças na cultura organizacional, portanto 

um novo modelo de organização pode estar muito próximo (HONEYMAN, 2017; 

MACKHEY; SISODIA, 2013; SISODIA; HENRY; ECKSCHMIDT, 2018). 

A cultura organizacional é uma “personalidade coletiva”, observada por 

contexto comum, compartilhado e vivenciado pelos membros de um grupo que 

aparece tanto na forma de fenômenos observáveis quanto de comportamentos 

inconscientes, que impactam a condução da estratégia, a tomada de decisão e a 

gestão das pessoas (JOHANN, 2013; SCHEIN, 2017).  

Ao estabelecer conexão entre as transformações no macroambiente e a 

formação da cultura organizacional, percebe-se que as organizações estão sendo 

influenciadas por contextos externos, tais como a crescente conscientização do 

cidadão sobre a atuação das empresas em relação ao meio ambiente e o perfil do 

consumidor cada vez mais consciente do papel social das empresas. Estes fatores 

influenciam a ampliação do papel das empresas e na promoção de impacto 

socioambiental positivo, o que reflete em mudanças na cultura organizacional. A 

organização passa então a estabelecer relações de causa e efeito, tanto com o público 

interno quanto com o externo (BARRETT, 2017a; ROCHA; GOLDSCHMIDT, 2011; 

TACHIZAWA, 2011; VOLTOLINI, 2011). 

Esta relação é percebida em movimentos empresariais que consideram as 

questões socioambientais como base fundante da estratégia organizacional. 

Maximizar valor para acionistas no curto prazo está sendo substituído por maximizar 
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o valor compartilhado no longo prazo. A visão de crescimento econômico alia-se ao 

propósito de gerar impacto socioambiental positivo, e os negócios são usados como 

uma força para elevar valores sociais e ambientais (HONEYMAN, 2017; LALOUX, 

2017; SISODIA; HENRY; ECKSCHMIDT, 2018). 

Emerge, pois, um modelo de cultura organizacional sustentável, capitaneado 

por empresas que adotam uma forma de fazer negócio, que tem como inspiração, o 

tripé da sustentabilidade: pessoas, planeta e lucro (ELKINGTON, 2012) e, ainda, 

acrescentam a este tripé, a teoria dos stakeholders (partes interessadas) (FREEMAN; 

HARRISON; ZYGLIDOPOULOS, 2018), que abrange todas as entidades ligadas e 

impactadas pelo negócio.  

Em pesquisa sobre as culturas organizacionais que consideram a força dos 

negócios para ampliar impacto, encontra-se o Movimento B, formado pelas Empresas 

B, certificadas pela Organização Não Governamental (ONG) americana B-Lab, que 

avalia e certifica empresas de acordo com o impacto gerado em cinco eixos de análise: 

i) Governança; ii) Trabalhadores; iii) Clientes; iv) Comunidade; e, v) Meio Ambiente 

(HONEYMAN, 2017). 

A proposta do Movimento B é fazer negócios a partir de um paradigma 

diferente, em que ganhar não implica perda às outras partes envolvidas, de modo que 

os ganhos podem ser compartilhados. Têm como missão “construir um novo setor da 

economia no qual a corrida até o topo não quer dizer ser o melhor no mundo, mas 

sim, o melhor para o mundo” (HONEYMAN, 2017, p. 1). Consideram que um negócio 

é um organismo vivo, interconectado e interdependente, e como tal, as partes 

contribuem para gerar valor, bem como são valorizadas. Nesta relação, todos são 

responsáveis pelo presente e pelas futuras gerações (BARRETT, 2017a; 

HONEYMAN, 2017). 

Contudo, parece relevante compreender como estas ideias se convertem em 

prática e de que forma estas empresas atuam e promovem mudanças 

organizacionais. Assim, este estudo busca analisar se o processo de certificação 

como Empresa B, pode se configurar como forma de legitimação de uma cultura 

organizacional sustentável e para tanto, serve-se do Modelo de Legitimação proposto 

por Johnson, Dowd e Ridgeway (2006), que define quatro estágios na legitimação de 

novos objetos sociais: inovação, validação local, difusão e consenso, que serão 

considerados ao longo deste estudo. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
 

O presente estudo visa analisar se o processo de certificação como empresa 

B pode se configurar como forma de legitimação de uma cultura organizacional 

sustentável. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 
 

Analisar se a certificação como Empresa B pode se configurar como forma de 

legitimação de uma cultura organizacional sustentável.  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

O presente estudo tem como objetivos específicos:  

1) Identificar as motivações para a certificação como Empresa B;  

2) Examinar como é conduzida a validação interna e externa do processo de 

certificação;  

3) Identificar de que forma é realizada a difusão da certificação;  

4) Demonstrar se a certificação adquiriu aceitação ampla como parte de uma 

cultura socialmente partilhada;  

5) Criar um Programa de Desenvolvimento para a implantação de uma cultura 

organizacional sustentável, baseado nas etapas do Modelo de Johnson, 

Dowd e Ridgeway (2006).  

 

1.4 JUSTIFICATIVA 
 

Atualmente, mais do que em qualquer outro período da história, admite-se que 

as empresas devem ampliar seu propósito, para que o lucro (imprescindível em 

qualquer organização) venha acompanhado de compromisso ambiental e social. A 

forma de condução dos negócios está em transformação. Decisões locais têm impacto 

global, transparência e ética são fatores de legitimação e o compromisso 

socioambiental se tornou fundamental para a garantia de um negócio bem-sucedido 

no longo prazo (VOLTOLINI, 2011). 
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Desta forma, a sustentabilidade configura-se como desafio para o comando 

das organizações e a necessidade de mudanças, tanto no trato com o público interno, 

quanto com o meio ambiente e a sociedade, fazem deste tema uma agenda 

imprescindível para as empresas (TACHIZAWA, 2011; VOLTOLINI, 2011). 

Para que a sustentabilidade seja de fato incorporada como um investimento e 

não mais como um custo, existe um consenso de que é necessário que mais líderes 

estejam preparados e munidos da intenção de adotarem uma cultura organizacional 

sustentável ajustada aos novos tempos marcados pelos desafios do aquecimento 

global, pela evidência científica dos limites físicos do planeta, pela ressignificação das 

relações homem-natureza e homem-trabalho (VOLTOLINI, 2011, p. 27). 

Ao investigar a formação de uma cultura organizacional sustentável, este 

estudo contribui com os anseios da sociedade ao trazer informações que oferecem 

alternativas às empresas que desejam fazer frente aos desafios do aumento de 

consciência socioambiental exigido pelos consumidores. Da mesma forma, contribuiu 

com a sociedade ao dar visibilidade a dados levantados por meio de pesquisas em 

empresas que estão adotando modelos de gestão alternativos aos tradicionais, como 

os experimentados pelas Empresas B certificadas que são foco deste estudo 

(ABRAMOVAY; CORREA; GATICA; VAN HOOF, 2013). 

Pode-se ainda considerar a contribuição para que profissionais da área de 

gestão conheçam boas práticas empresarias, já que as Empresas B possuem uma 

certificação em sustentabilidade e fazem parte de um movimento mundial, composto 

por empreendedores que querem transformar a forma de se fazer negócios ao adotar 

o impacto socioambiental como estratégia (HARRIMAN, 2015). 

Da mesma forma, o estudo deve contribuir para o campo acadêmico, ao trazer 

uma base de conteúdo atualizada sobre a relação da certificação com a adoção de 

uma cultura organizacional sustentável ao entrevistar líderes das Empresas B.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Neste capítulo encontra-se a fundamentação sobre as transformações no 

mundo do trabalho e as mudanças nas organizações, trazendo luz à evolução das 

relações das empresas com o ser humano, com a sociedade e com a sustentabilidade. 

Emerge deste contexto de mudanças um movimento social que não mais tolera o uso 

indiscriminado de recursos por parte das organizações e exige maior transparência e 

responsabilidade, impondo mudanças na cultura organizacional. Neste cenário 

apresentam-se as Empresas B que passam por rigoroso processo de certificação em 

sustentabilidade, bem como serão tratados conceitos que ampliam as referências 

sobre cultura organizacional, as características e o processo de certificação como 

empresa B e o modelo de legitimação que embasa a pesquisa.  

 

2.1 TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO 
 

As mudanças no ambiente organizacional estão sendo impulsionadas por 

transformações políticas, econômicas e sociais, que ocorrem no mundo todo. As 

organizações necessitarão de novos referenciais para que seus líderes possam 

conduzir o negócio, em um cenário de crescentes expectativas por parte de clientes, 

pessoal interno e sociedade. As mudanças que influenciam a adoção de indicadores 

de mitigação de impactos socioambientais nos negócios, farão com que organizações 

tomem decisões integradas entre geração de resultados, pessoas e meio ambiente, 

estabelecendo vantagem competitiva, já que os modelos tradicionais não atenderão 

às novas realidades que se apresentam (TACHIZAWA, 2011; VOLTOLINI, 2011). 

 

2.1.1 A Relação das Empresas com o ser Humano 

 

Com o advento da agricultura, o homem substituiu a busca pelo alimento e a 

caça pelo cultivo da terra. O homem vivia em pequenos grupos, em famílias que 

trabalhavam juntas, não havia a possibilidade de ascensão social, já que o local onde 

se nascia determinava sua classe social. A subsistência advinha do plantio e do 

pastoreio. A terra era a base da economia (OLIVEIRA NETO, 2018). 

Com a Primeira Revolução Industrial, a máquina a vapor deu início a um novo 

formato nas relações de trabalho, uma vez que surgiram grandes empreendimentos 
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fabris, o homem passa a almejar trabalhar na fábrica. A realidade familiar é 

transformada pela chegada da fábrica, ocorrendo uma separação entre trabalho e 

família. Até então os ofícios eram realizados na casa da família, agora o chefe não 

mais coincide com o familiar, o poder de comando passa ao empregador.  

A Segunda Revolução Industrial caracteriza-se pela utilização de novas 

formas de energia, os recursos naturais como carvão e petróleo são utilizados para 

aperfeiçoamento da atividade fabril e as máquinas se tornam mais eficientes. Durante 

os séculos XIX e XX o principal objetivo era a produção em massa. Visando o aumento 

da produtividade, as ideias de Taylor, com seus estudos de tempo e movimento que 

cronometravam as rotinas da fábrica, ganharam força. Sennett (2001, p. 45) pondera 

a partir das ideias de Taylor:  

 

Não havia necessidade de os trabalhadores compreenderem a complexidade 
dos processos; na verdade, afirmou, quanto menos fossem “distraídos” pela 
compreensão do projeto todo, mais eficientemente se ateriam a seus próprios 
serviços. (SENNETT, 2001, p. 45) 

 

Ford aperfeiçoa o modelo de Taylor, onde o foco era o controle do trabalhador 

por meio de tarefas repetitivas e tempos cronometrados. Neste modelo, o trabalhador 

já não conhece o projeto, não participa do produto final, apenas repete, de forma 

mecânica uma atividade vazia de sentido. Nesta fase, as máquinas ocupam um papel 

central na produção e o aspecto humano não carece de potencial transformador e 

criativo.  

Com a Terceira Revolução Industrial, a partir da década de 1960, há uma 

democratização da tecnologia, maior robotização nas fábricas e o modelo Fordista 

perde força para o modelo Toyotista, que privilegia a atividade multifuncional e o 

trabalho polivalente. Investe-se em qualificação do trabalhador, que se torna mais 

participativo, visando a qualidade e produtividade. Com este modelo, há diminuição 

das hierarquias e neste padrão mais colaborativo há uma mudança nas relações de 

trabalho. O trabalho torna-se mais “humano” e as práticas gerenciais são valorizadas. 

Psicólogos industriais como Elton Mayo, demonstram para as empresas que a 

atenção às relações humanas favorece a produção de sentido para o trabalho e, 

portanto, melhoram a produtividade (OLIVEIRA NETO, 2018; SENNETT, 2001). 

Ocorre que neste cenário de revoluções industriais, segundo Gaulejac (2007) 

estavam lançadas as bases para uma sociedade da gestão, onde a empresa era o 
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centro do universo econômico, social e cultural. Os indivíduos estabelecem uma 

dependência econômica, psíquica e social, visto que a empresa passa a ser lugar de 

pertencimento e convívio. A ética do trabalho se converte na origem do homem 

econômico de Max Weber (1978). O trabalho deixa de ter um fim em si próprio e 

transforma-se em um meio de aquisição de mercadorias.  

 

Quando a atividade faz sentido para o sujeito, sua adesão está adquirida. Ele 
pode então mobilizar todas as suas capacidades reflexivas e criativas. Não 
há nenhuma necessidade de grandes discursos quando há uma coerência 
entre os objetivos perseguidos e os meios postos em prática. Espera-se da 
gestão esta coerência que cruelmente faz falta nas empresas gerencialistas 
entre o vivido e o conceito, entre o prescrito e o realizável, entre a cifra e o 
que ela mede. (GAULEJAC, 2007, p. 297) 

 

Nesse cenário, o trabalho duro e rotineiro, que antes seria recompensado com 

um futuro promissor, é convertido para uma temática mais flexível nas organizações, 

que introduz novas estruturas de poder e controle, não mais atreladas ao trabalho 

físico e instrumental, mas a um novo modelo onde o risco e a flexibilidade tornam o 

trabalho ainda mais ilegível. O sentido e a experiência pessoal se perdem no 

distanciamento imposto pela falta do vínculo emocional, do exercício criativo e da 

narrativa que sustentava a vida profissional (GAULEJAC, 2007; PAGÈS; BONETTI; 

GAULEJAC; DESCENDRE, 1990; SENNETT, 2001). 

A suposta liberdade gera desorganização dos tempos. Surge uma nova ética 

que por um lado incentiva o individualismo, competição e diferenciação por 

desempenho; e por outro, insiste no trabalho em equipe. A figura da autoridade perde 

força, cabe ao indivíduo reconhecer seu desempenho, onde há autorresponsabilidade 

pelo sucesso e pelo fracasso. O trabalho não aparece mais como possibilidade de 

ativação do humano, mas como medida da competência e identidade do homem. O 

sucesso é medido pelas conquistas externas, bens materiais e posição social 

almejados com o trabalho (GAULEJAC, 2007; SENNETT, 2001). 

A responsabilização pelos resultados passa a ser atrelada à competência dos 

indivíduos, a atualização deve ser constante, o fracasso é lido apenas como atribuição 

pessoal. Sennett (2001) pondera a partir das ideias de Katherine Newman, “Ser um 

executivo em mobilidade descendente é primeiro descobrir que não se é uma pessoa 

tão boa quanto se pensava, e depois acabar não sabendo quem ou o que se é” 

(SENNETT, 2001, p. 158). 
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A relação com o trabalho se torna protagonista e o homem passa a vivenciar 

a repercussão que o trabalho promove no processo de construção da identidade. 

(LIMA, 2007). Segundo a autora, pesquisas revelam que a perda ou o afastamento do 

trabalho levam a rupturas significativas na identidade do sujeito, que geram baixa 

autoestima, culpa, instabilidade emocional, insegurança e incompetência. Assim, vale 

questionar se mediante as transformações que o trabalho vem passando, houve 

evolução no modelo organizacional ou se gestores vem apenas se adaptando às 

exigências da organização, agindo a serviço do controle do trabalho e da adaptação 

do indivíduo, visando aumento da produtividade e potencialização do lucro.  

Nessa esteira de raciocínio, cabe afirmar que esse modelo organizacional 

tem, por meio de suas políticas, o potencial de colaborar com a apropriação da 

subjetividade do sujeito, haja vista que a subjetividade não tem lugar quando se visa 

exclusivamente o aumento da produtividade e o lucro (FARIA, 2017). 

Neste panorama, é esperada atuação que dissemine lideranças, que não se 

baseiem unicamente em instrumentalizar e mensurar resultados, que, conforme 

Gaulejac (2007, p. 297), favoreçam a reflexão, o pensamento crítico e confiem na 

capacidade do ser humano de planejar, decidir e agir.  

 

A maioria das organizações já passou por muitas rodadas de programas de 
mudança, fusões, centralizações e descentralizações, novos sistemas de TI, 
novas definições de Missão... parece que estamos levando ao limite a forma 
atual como conduzimos as organizações, e essas receitas tradicionais muitas 
vezes parecem ser parte do problema, não da solução. Ansiamos por mais, 
por melhores maneiras de estar nas organizações. Mas isso é genuinamente 
possível, ou mera ilusão? (LALOUX, 2017, p. 4)  

 

Em uma sociedade que exige cada vez mais das empresas, as lideranças 

precisam reconhecer a importância da sua relação com as pessoas, considerando-as 

como um stakeholder valioso. Ao extinguir o medo e o controle excessivo e adotar 

uma postura que alie força e disponibilidade de cuidar das pessoas, assume uma 

atuação responsável que considera os impactos positivos na sociedade, gerados por 

uma boa liderança (SISODIA; HENRY; ECKSCHMIDT, 2018; VOLTOLINI, 2011).  
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2.1.2 A Relação das Empresas com a Sociedade 

 

É possível reconhecer as contribuições que as empresas proporcionaram à 

sociedade atual, tal como a geração de trabalho e renda trazida pelas grandes e 

pequenas empresas que colaboram com a mitigação da pobreza em diversas partes 

do mundo. Podemos ressaltar o trabalho desenvolvido pela empresa Natura, que em 

parceria com comunidades da Amazônia, contribui para a redução da pobreza e da 

vulnerabilidade da região adquirindo ativos vegetais para o desenvolvimento de 

produtos, direto de associações e cooperativas, por meio de uma parceria com mais 

de 2.000 famílias. Com este projeto, formam-se cadeias produtivas que geram 

trabalho e ampliam a renda das famílias locais. Esta parceria contribui para a redução 

da fome, priorizando modelos de produção que garantem a segurança alimentar das 

comunidades envolvidas (NATURA, 2020). 

Há, também, a contribuição das empresas no investimento em redes de 

pesquisas que contribuem para o aumento da expectativa e da qualidade de vida, 

assim como o incremento nos níveis educacionais que em muito foram incentivados 

por exigências organizacionais. Nota-se, pois, o decisivo papel das empresas em 

parcerias com poder público para criação de soluções conjuntas (SISODIA; HENRY; 

ECKSCHMIDT, 2018). 

Se por um lado há contribuição, também não é difícil observar que há uma 

certa desilusão em curso na vida organizacional. Não raro as pessoas relatam 

trabalhos sem paixão ou ausência de propósito, onde é possível acompanhar o 

crescimento das doenças advindas das rotinas organizacionais (REIMAN, 2013). Os 

recursos ambientais estão sendo esgotados em escala massiva, destruindo 

ecossistemas e modificando o clima (ELKINGTON, 2012). 

A comunidade expandiu sua consciência sobre as questões que envolvem o 

meio ambiente e a responsabilidade social corporativa, repassando para as 

organizações a exigência de um novo posicionamento por parte dos líderes 

organizacionais no enfrentamento desses desafios (LALOUX, 2017). 

O comportamento do consumidor se tornou um grande impulsionador desse 

movimento, já que está criando novas relações com as empresas no mundo inteiro. 

Indicadores da Pesquisa da Confederação Nacional da Industria (CNI) sobre o Perfil 

do Consumidor Brasileiro, aponta que 50% dos consumidores estariam dispostos a 

pagar mais por um produto que não agrida o meio ambiente. Os resultados 
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econômicos empresariais passam a depender, cada vez mais, de decisões que 

considerem a convergência entre lucro e questões ambientais e da premissa de que 

consumidores têm poder, ao direcionar sua compra de acordo com preferências por 

produtos e organizações ecologicamente conscientes. A gestão ambiental vem como 

resposta das empresas a uma demanda da sociedade e garantirá aumento na 

qualidade de produtos, maior competividade nas exportações, atendimento ao 

consumidor com preocupações ambientais, reinvindicações da comunidade e pressão 

de órgãos ambientais (CNI, 2014).  

Os modelos de gestão atuais são fruto das revoluções industriais, que 

contribuíram sobre maneira para os avanços econômicos, mas podem estar passando 

por um momento delicado em função de seus próprios abusos, pois há uma crise de 

confiança na real intenção das empresas e seus líderes. O aumento do ceticismo em 

relação às empresas leva a questionamentos sobre sua legitimidade para operar na 

sociedade, já que a busca por interesses próprios diminuiu a preocupação com o 

coletivo e negligenciou a dimensão humana. A narrativa clássica de que negócios 

existem unicamente para gerar lucros vem se tornando “inadequada, tediosa e, 

frequentemente, tóxica” (SISODIA; HENRY; ECKSCHMIDT, 2018, p. 3).  

Para muitas pessoas, unir objetivos empresariais e consciência pode parecer 

improvável, mas ao identificar líderes que se importam em fazer a diferença no mundo 

e gerar valor por meio de seus negócios, amplia-se o potencial de transformação dos 

ambientes organizacionais. Esta transformação leva em conta uma maneira melhor 

de se fazer negócios, onde a geração de recursos financeiros não é secundária e 

ainda pode ser potencializada. Permanece necessária uma estratégia bem 

desenhada, em ambiente competitivo claro, porém de uma forma saudável e com a 

disciplina necessária para gerenciar e manter resultados que gerem confiança para a 

sociedade. Não se trata de abandonar o lucro, mas de utilizar outras formas de chegar 

até ele e de reinvesti-lo, não apenas como retorno para o acionista, mas também como 

forma de gerar impacto socioambiental.  

É possível identificar empresas conduzidas por lideranças que estão adotando 

este modelo organizacional e obtendo resultados surpreendentes (Tabela 1): 
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Tabela 1 – Desempenho das empresas conscientes e outras contra a S&P 500 

Resultados Acumulados 5 anos 10 anos 15 anos 20 anos 

S&P500 86% 96% 301% 269% 

Empresa listadas no livro Good to Great 106% 54% 234% 422% 

Empresas Humanizadas Internacionais 49% 93% 961% 1.509% 

Empresas Humanizadas Americanas 109% 231% 901% 2.077% 

Fonte: Adaptada pela autora (2020) de Sisodia, Henry e Eckschmidt, 2018, p. 8.  

Na Tabela 1, demonstra-se que há uma tendência de crescimento para as 

empresas que têm preocupação com os aspectos socioambientais. O viés financeiro 

depende de uma série de fatores organizacionais e não está dissociado do 

investimento em ações que advém de um nível mais alto de consciência.  

Pode-se destacar ainda, estudos que revelam que as empresas de alto 

desempenho em responsabilidade ambiental superaram economicamente as de baixo 

desempenho em 5,06% ao ano. Ou ainda, Pesquisa da Universidade de Michigan que 

relata que empresas presentes nos 20% superiores do Índice Americano de 

Satisfação do Cliente superaram a Dow Jones Industrial Average em 90% (SISODIA; 

HENRY; ECKSCHMIDT, 2018). 

De acordo com o estudo “The Impact of Corporate Sustainability on 

Organizational Processes and Performance” (ECCLES; IOANNIS; SERAFEIM, 2014), 

empresas de alta sustentabilidade são significativamente mais propensas a atribuir 

responsabilidade ao Conselho de Administração para ações de sustentabilidade e a 

adotarem Comitês autônomos para esta área. Elas são preparadas para recompensar 

em função de indicadores de desempenho ambiental e social. Estas empresas 

também são significativamente mais propensas a estabelecer um processo de gestão 

das partes interessadas de forma ampla e conectada com as demandas da 

comunidade, mantendo uma orientação em longo prazo.  

Apresentam, também, indicadores para medir informações relacionadas aos 

funcionários, clientes e fornecedores, inclusive por meio de auditorias. Ainda de 

acordo com Eccles, Ioannis e Serafeim (2014), foi realizado um rastreamento de 18 

anos, onde se constatou que as empresas de alta sustentabilidade superam as 

empresas de baixa sustentabilidade tanto no mercado de ações quanto no 

desempenho contábil.  
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São organizações que integram as questões sociais e ambientais em seus 

processos, por meio da adoção de políticas corporativas que aliam resultados 

financeiros e impacto socioambiental. Estas organizações representam uma forma 

alternativa e diferente de competir, caracterizada por uma estrutura de governança 

que adota abordagem de longo prazo para maximizar os lucros, oferecendo processo 

de gestão de stakeholders e sistemas mais desenvolvidos de medição e comunicação 

com a sociedade. “Se o passado é um guia para o futuro, então, à medida que 

crescermos para o próximo estágio de consciência, também desenvolveremos um 

modelo organizacional correspondente” (LALOUX, 2017, p. 6). 

Assim, os líderes começam a considerar o comportamento socioambiental 

responsável como investimento e não mais como custo. A sustentabilidade deixa de 

ser um fardo que não será recompensado e passa a fazer parte da estratégia 

empresarial (VOLTOLINI, 2011). 

 

2.1.3 A Relação das Empresas com a Sustentabilidade  

 

Considera-se a realização da Conferência de Estocolmo em 1972, como 

um dos primeiros acontecimentos marcantes para o conceito de sustentabilidade, 

pois nesta ocasião a temática estava relacionada à necessidade de se reaprender 

a conviver com o planeta. Da mesma forma em 1972, o Clube de Roma publica 

importante relatório, intitulado “Os Limites do Crescimento Econômico” coordenado 

por profissionais do MIT, liderado por Dennis Meadows que analisava cinco itens e 

suas condições de esgotamento devido ao crescimento exponencial: população 

mundial, industrialização, poluição, produção de alimentos e esgotamento de 

recursos. 

O relatório trazia alerta de que se as formas de produção mantivessem o ritmo 

apresentado na ocasião do estudo, os limites de crescimento seriam atingidos em um 

prazo de 100 anos, assim, a proposta era de que todos os itens analisados deviam 

ser “congelados” para que o crescimento fosse contido.  

Em 1973, é lançado o conceito de “ecodesenvolvimento”. Este termo foi 

proposto por Maurice Strong (WESTRUP, 1994), Secretário da Conferência de 

Estocolmo, após a primeira conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento (ONU, 

1972). Apesar de proposto por Strong, o economista Ignacy Sachs (2004) ampliou o 
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conceito durante as décadas seguintes incorporando, além das questões ambientais, 

as questões sociais, as de gestão participativa, a ética e a cultura (GRIMM, 2010).  

Porém, o desenvolvimento sustentável passou a ser a questão principal 

de política ambiental, somente em 1987, quando a Organização das Nações 

Unidas (ONU), através da presidente da Comissão Mundial para o Meio Ambiente, 

a médica Gro Harlem Brundtland, anuncia, pela primeira vez, em um discurso 

público, que define: “Desenvolvimento Sustentável é aquele que busca as 

necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

atender suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1987). 

A partir do Relatório Brundtland (1987), a ideia de Desenvolvimento 

Sustentável foi assimilada pela comunidade internacional, tornando-se princípio 

orientador para governos, empresas e sociedade. Desde a época, esta definição 

ganhou inúmeras citações na literatura e embora outras definições tenham 

surgido, dois aspectos permanecem relevantes: i) todas elas preservam a nova 

ideia de que as futuras gerações merecem tanto quanto as atuais; e, ii) a dimensão 

da sustentabilidade social foi acrescida à ambiental. Sobre a ideia de 

Desenvolvimento Sustentável acrescenta-se:  

 

Ela é baseada no duplo imperativo ético de solidariedade sincrônica com 
a geração atual e de solidariedade diacrônica com as gerações futuras. 
Ela nos impele ainda a buscar soluções triplamente vencedoras, 
eliminando o crescimento selvagem obtido ao custo de elevadas 
externalidades negativas, tanto sociais quanto ambientais. (SACHS, 
2004, p. 15) 

 

Ainda para Sachs (2004, p. 15), o Desenvolvimento sustentável apresenta 

seis pilares:  

1) Social, apresenta-se de forma ameaçadora em lugares com elevado 

índice de pobreza;  

2) Ambiental, considerando as dimensões de sustentação da vida e de 

recipiente para disposição de recursos;  

3) Territorial, que tem relação com a distribuição espacial dos recursos;  

4) Econômico, sendo a viabilidade econômica, imprescindível para 

qualquer ação;  

5) Político, a democracia e a Liberdade são valores necessários para que 

o Desenvolvimento aconteça;  



26 

6) Cultural, visa a promoção, preservação e divulgação da história, das 

tradições e dos valores regionais.  

O tema da sustentabilidade ao ser incorporado pelas empresas se serviu 

do conceito criado em 1994 por John Elkington, o Triple Bottom Line.  

O Triple Bottom Line ou 3P – People, Profit, Planet –, prevê três dimensões 

para a sustentabilidade:  

a) Dimensão Social – Em todo o mundo, pessoas precisam de emprego, 

alimento, educação, energia, serviço de saúde, água e saneamento. A 

comunidade mundial deve, também, assegurar o respeito à diversidade 

cultural e social, direitos trabalhistas e que todos os membros da 

sociedade estejam capacitados a participar na determinação de seus 

futuros (ONU, 2002);  

b) Dimensão Econômica: Quanto a dimensão econômica, busca-se a 

equidade e a integração, já que há interligação entre os sistemas 

econômicos globais hoje e busca-se promover o crescimento 

responsável, em longo prazo e que garanta que nenhuma nação mais 

pobre será deixada para trás;  

c) Dimensão Ambiental: para conservação dos nossos recursos naturais 

e da herança ambiental são necessárias soluções economicamente 

viáveis, mas que tenham como objetivo reduzir o consumo de recursos, 

deter a poluição e conservar os habitats naturais. 

Neste contexto, deve-se destacar a importância para a sustentabilidade 

organizacional da iniciativa do Pacto Global, desenvolvida pelo ex-secretário-geral da 

ONU, Kofi Annan, que chamou a comunidade empresarial mundial para mobilização 

em torno de valores fundamentais para adoção de princípios que buscam nortear seu 

crescimento de forma a contemplar os interesses e preocupações de suas partes 

interessadas – incluindo funcionários, investidores, consumidores, organizações 

militantes, associações empresariais e comunidade. Atualmente são mais de 12 mil 

organizações signatárias que representam diferentes setores da economia. Trata-se 

de uma iniciativa voluntária que promove o crescimento sustentável e da cidadania, 

por meio de lideranças corporativas comprometidas.  

É possível constatar o crescente número de empresas que aderiram ao Pacto 

Global. No Brasil, a Rede Brasil do Pacto Global conta com mais de 800 empresas 

com iniciativas diversas que estão contempladas em um “Banco de Boas Práticas” 
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(PACTO GLOBAL, [2020]), que reúne histórias bem-sucedidas do setor privado 

relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A proposta é 

inspirar outras empresas com exemplos concretos de organizações que pretendem 

sair do paradigma econômico, guiados exclusivamente pelo mercado, para 

acrescentar o paradigma da participação dos stakeholders, onde as decisões devem 

passar por um processo participativo, que envolve diversos atores e geram impacto 

socioambiental (MUNCK, 2014). 

Estes movimentos impulsionam mudanças na prática e nos valores dos 

líderes organizacionais, refletindo uma nova cultura organizacional, como reflexo de 

seus líderes e da interação com o macroambiente (JOHANN, 2013). 

O interesse pelo debate, estudo e relevância do tema do Desenvolvimento 

Sustentável, tem apresentado crescente interesse tanto dos meios acadêmicos, 

políticos quanto empresariais. No nível macro, envolvendo a participação de 

vários líderes mundiais e com ampla consulta pública, aconteceu em 2015 um dos 

marcos mais importante para o Desenvolvimento Sustentável na 

contemporaneidade, na sede da ONU, em Nova Iorque, onde líderes mundiais 

reunidos constituíram a Agenda 2030, que contempla plano de ação para erradicar a 

pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a 

prosperidade (ONU, 2015).  

A Agenda 2030 contempla conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento 

sustentável, que são princípios norteadores para a sustentabilidade, que devem ser 

implementados por todos os países até 2030, conforme ilustra a Figura 1: 
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Figura 1 – ODS – 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 
Fonte: AGENDA-2030, [2020].  

Por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 

2030, o conceito de desenvolvimento sustentável se conectou com a política 

mundial e vêm recebendo ao longo dos anos contribuições importantes de 

diversas disciplinas, como a Economia, Sociologia, Filosofia, Política e Direito.  

Com a conscientização dos países, buscando formas de promover 

crescimento aliado com o respeito ao meio ambiente, foi natural que as empresas 

também se posicionassem. Em um movimento social crescente que não mais 

toleraria o uso indiscriminado de recursos e que questionava o modelo industrial 

tradicional que visa apenas o lucro e explora de forma desmedida os recursos 

ambientais como forma de desenvolvimento, foi exigido das empresas maior 

transparência e responsabilidade no uso de recursos naturais o que impõe 

mudanças na cultura organizacional.  

 

2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

A antropologia e a sociologia tentaram definir o significado da palavra cultura, 

porém trata-se de assunto difícil de definir já que envolve verdades aprendidas, 

valores, regras, normas, símbolos, e tradições que são compartilhadas por grupos de 



29 

pessoas. Estas características compartilhadas pelos grupos os fazem únicos 

(NORTHOUSE, 2013). 

A cultura organizacional é formada por um contexto em comum e reveste-se 

de aspectos compartilhados, sendo um produto social, impossível de se desenvolver 

individualmente (JOHANN, 2013). 

Em relação a Cultura Organizacional esta é abstrata, mas refere-se a forças 

que trabalham de modo subjetivo nas organizações, apontando fenômenos que não 

estão na superfície, mas que de modo muitas vezes inconsciente têm um impacto 

relevante na condução da estratégia, na tomada de decisão e na gestão das pessoas. 

Cada organização tem uma cultura singular, embora algumas possam ser similares, 

nunca serão idênticas (JOHANN, 2013; SCHEIN, 2017).  

Trata-se de uma “personalidade coletiva”, que pode ser observada como uma 

identidade comum às pessoas que fazem parte daquele grupo, com o papel de 

fornecer um direcionamento sobre como interpretar e adaptar-se à realidade da 

organização. Esta “identidade cultural” expressa a cultura organizacional por meio dos 

costumes, crenças e valores e difere-se da “imagem da empresa” pois se refere ao 

posicionamento perante o público externo (JOHANN, 2013). 

Para Peter Senge (2006), a cultura se cristaliza em um “modelo mental” que 

referencia costumes coletivos, crenças, ideias pré-estabelecidas e tabus que 

fornecem orientação sobre como adaptar-se à realidade.  

A figura do fundador ou líder principal tem grande influência na formação da 

cultura organizacional e, embora se identifiquem diversos aspectos pelos quais uma 

empresa pode definir sua cultura, a “ideologia central” se destaca (JOHANN, 2013).  

A “ideologia central” é composta pelos valores mais autênticos e fortes, 

forjados no sonho da fundação da empresa e colocados à prova nas adversidades 

pessoais e organizacionais vividas pelos fundadores e líderes. A ideologia central 

oferece uma causa, remete à emoção e tem alto potencial para gerar envolvimento do 

grupo. Da mesma forma, Schein (2017) esclarece que a cultura é influenciada por 

diversos fatores, mas nenhum tem impacto tão importante quanto o comportamento, 

crenças e valores de seus fundadores. Ao compartilhar suposições pessoais, o líder 

cria experiências que serão vivenciadas por todos do grupo.  

Os fundadores, não apenas projetam o propósito da organização e do 

ambiente no qual esta funciona, como, também, selecionam outros membros e 

direcionam seu trabalho e esforços para as ações necessárias. Existem líderes que 
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criam uma organização e desenvolvem uma cultura usando características pessoais, 

como o carisma, que a seu turno, pode ser descrito como a capacidade do líder de 

atrair a atenção dos subordinados e transmitir-lhes os valores e crenças mais 

importantes. No entanto, nem todos os líderes têm carisma, portanto, usam outros 

mecanismos na formação e desenvolvimento da cultura organizacional 

(SCHABRACQ, 2007).  

Outro fator de influência é a relação estabelecida com o macroambiente, que 

considera a biografia organizacional, ou seja, sua trajetória de acertos, erros e 

aprendizados em relação ao cenário externo. 

Os aspectos que formam a cultura organizacional e têm impacto sobre ela são 

apresentados e agrupados de diferentes formas. Porém, existem elementos fundantes 

que influenciam a formação de uma cultura organizacional e que estão divididos em 

três grupos, conforme demonstrado no Quadro 1 (CAMERON; QUINN, 2006; 

SCHABRACQ, 2007; SCHEIN, 2017). 

Quadro 1 – Fatores formadores da cultura organizacional 

Fator Âmbito 

Influenciadores indiretos  
da cultura organizacional 

Macroambiente (cenário externo,  
econômico, político, social, concorrência). 

Influenciadores diretos  
da cultura organizacional 

Microambiente de uma organização  
(cenário interno, produto, mercado, equipe).  

De impacto do líder 
Mecanismos primários e secundários,  

métodos de mudança da cultura organizacional  
como valores e atitudes. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com dados de Schabracq, 2007.  

Portanto, uma cultura se institui por fatores internos e externos, representando 

resultado de vivências compartilhadas pelo grupo, que apoia a criação de sentido e 

significado sobre o fazer e agir organizacional.  

Segundo Schein (2017, p. 16): 

 

Podemos pensar a cultura como aprendizagem acumulada e compartilhada 
por determinado grupo, cobrindo os elementos comportamentais, emocionais 
e cognitivos do funcionamento psicológico de seus membros. Dada tal 
estabilidade e histórico compartilhado, a necessidade humana por 
estabilidade, consistência e significado levará os vários elementos 
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compartilhados a formar padrões que, finalmente, podem-se denominar de 
cultura. (SCHEIN, 2017, p. 16) 

 

É verdade que todos os grupos sociais têm alguma história compartilhada e 

como consequência, uma cultura. A força desta cultura está atrelada ao tempo de sua 

existência e a intensidade emocional das vivências compartilhadas. É possível, 

segundo Schein (2017), afirmar que a cultura tem algumas características:  

a) Implica em um nível de estabilidade estrutural do grupo;  

b) É a parte mais profunda, menos visível e tangível do comportamento 

organizacional;  

c) Cobre todo o funcionamento do grupo;  

d) Implica em rituais, valores, clima e comportamentos.  

Para identificar essas características, torna-se importante conhecer os níveis 

nos quais uma cultura se expressa. Observar estas manifestações traz clareza, visto 

que existem elementos abertos e tangíveis e outros inconscientes e profundos, que 

podem ser considerados como a essência da cultura, portanto, torna-se imperativo 

conhecer os níveis da cultura organizacional.  

 

2.2.1 Níveis da Cultura Organizacional  

 

Segundo Schein (2017), pode-se analisar a cultura baseado em três níveis, 

entendendo níveis como o grau pelo qual o fenômeno é observável (Figura 2). Entre 

as etapas estão as crenças, os valores e os comportamentos utilizados para justificar 

a cultura. 
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Figura 2 – Níveis de Cultura 

 
Fonte: Adaptado pela autora (2020) de Schein, 2017.  

O primeiro nível são os Artefatos, identificados como sendo as estruturas e 

os processos da organização, presentes na superfície e observáveis, representados 

pela arquitetura, ambiente físico e a linguagem. Embora muito fáceis de observar, não 

são tão simples de decifrar, considerado que nem sempre é possível apreender o 

significado por trás dos símbolos (SCHEIN, 2017). 

O segundo nível para análise da cultura são as Crenças e Valores, que 

refletem um posicionamento pessoal, geralmente do fundador ou líder. O grupo 

aprende que certas crenças e valores funcionam para minimizar frustrações e 

incertezas, e por meio das vivências e comportamentos aprendidos vão se 

transformando em normas e regras (SCHEIN, 2017).  

No terceiro nível, estão as Suposições Básicas, que são comportamentos 

que se tornaram verdades, pretensamente inquestionáveis. Tendem a não ser 

confrontadas ou debatidas e, portanto, bastante difíceis de mudar. A cultura como um 

conjunto de suposições básicas define aspectos importantes que devem ser 

analisados (SCHEIN, 2017). 

Para entender como estes níveis são forjados no dia a dia organizacional, é 

relevante observar os mecanismos propostos por Cameron e Quinn (2006) sobre a 

incorporação da cultura, que são detalhados no próximo item.  

ARTEFATOS
Estrutura física, ambiente e 

processos organizacionais visíveis.

CRENÇAS E VALORES
Estratégias, metas, filosofias, 

sistemas de avaliação e reconhecimento.

SUPOSIÇÕES BÁSICAS
Verdades inquestionáveis, percepções, 

pensamentos, sentimentos (fonte de 
valores e orientação para ação).
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2.2.2 Mecanismos de Incorporação da Cultura 

 

Para a criação e a incorporação de crenças e valores, consideram-se dois 

mecanismos: primários (estabelecimento da cultura) e secundários (expressão e 

reforço da cultura).  

Mecanismos primários de incorporação de cultura são as ferramentas mais 

importantes utilizadas para treinar os membros da organização sobre como eles 

devem entender, pensar, sentir e se comportar de acordo com suas próprias crenças 

(ARMSTRONG, 2001). 

Todos os mecanismos primários para a cultura organizacional são 

intimamente relacionados e afetam um ao outro. Sua divisão em seis grupos mostra 

como os líderes podem moldar e desenvolver a cultura organizacional e como são 

claramente visíveis no cotidiano de trabalho. Segundo Cameron e Quinn (2006) os 

Mecanismos Primários são: 

a) Os fatos em que os líderes prestam atenção; 

b) Os fatos que os líderes medem e controlam;  

c) As reações dos líderes em momentos críticos e crises organizacionais;  

d) O papel deliberado na modelagem, ensino e condução da organização;  

e) Os critérios para alocação de recompensas; 

f) Os critérios para recrutamento, seleção, promoção e saída de pessoal.  

A expressão cultural secundária e os mecanismos de reforço (estrutura 

organizacional, sistemas, procedimentos, rituais, histórias) em uma organização 

jovem e crescente mantêm e fortalecem os mecanismos primários que criaram a 

cultura organizacional, mas não a formam. Na organização madura e estável, os 

mecanismos secundários tornam-se os primários para a formação da cultura 

organizacional uma vez que para a mudança ser percebida é necessário começar com 

fatores visíveis que indicam a mudança.  

De acordo com as ideias de Cameron e Quinn (2006), os grupos componentes 

dos Mecanismos Secundários são: 

a) O Desenho e estrutura da organização;  

b) Os Sistemas e procedimentos da organização;  

c) O Projeto do espaço físico (fachadas e edifícios);  

d) As Histórias, mitos, eventos e pessoas importantes;  

e) As Declarações formais de filosofia e privilégios na organização. 
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A fim de compreender adequadamente os mecanismos secundários, o 

monitoramento dos líderes organizacionais e seu comportamento real devem ser 

realizados. Ao buscar compreender os mecanismos secundários, tem-se acesso ao 

modelo de gestão adotado na organização e assim pode-se entender qual o “tipo” de 

cultura adotada, seguindo-se a matriz de gestão proposta por Cameron e Quinn 

(2006). 

 

2.2.3 Matriz da Gestão da Cultura Organizacional 

 

É possível, segundo Cameron e Quinn (2006), diferenciar os tipos de cultura 

organizacional de acordo com duas dimensões adotadas para a gestão de pessoas e 

processos. A primeira dimensão é a flexibilidade e liberdade de ação em contraponto 

a estabilidade e controle; a segunda dimensão é o foco interno e integração em 

contraponto com o foco externo e diferenciação. De acordo com as dimensões 

adotadas e privilegiadas no dia a dia gerencial, distinguem-se quatro tipos de cultura 

organizacional conforme ilustra a Figura 3. 

Figura 3 – Tipos de cultura organizacional 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) com base em Cameron e Quinn, 2006.  

FLEXIBILIDADE 
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Na cultura organizacional do tipo CLÃ, a organização é um lugar amigável, 
onde as pessoas podem compartilhar tudo umas com as outras. A organização é 

semelhante a um grande grupo de parentes (uma tribo).  

Valores de tradição e lealdade unem os membros da organização. O nível de 

comprometimento mútuo (entre um funcionário e a organização) é particularmente 

alto. Os benefícios em longo prazo da organização estão associados ao 

desenvolvimento de recursos humanos; relações próximas com os trabalhadores e 

sua condição espiritual e psicológica são consideradas importantes.  

O sucesso da organização é descrito por conceitos associados à sensibilidade 

aos clientes e aos cuidados dos funcionários da empresa. Formas típicas de atividade: 

trabalho em equipe, participação e consenso (CAMERON; QUINN, 2006). 

A cultura organizacional do tipo ADOCRACIA, reflete em uma organização 

muito dinâmica e criativa, que valoriza o empreendedorismo e a liderança. Os 

funcionários tendem a correr riscos. Os líderes são caracterizados pela inovação e 

coragem para arriscar. Os membros da organização estão relacionados entre si 

devido à dedicação a experimentos e inovação. Os benefícios de longo prazo da 

organização estão associados à nova propriedade de recursos e crescimento.  

O sucesso está associado aos produtos e serviços exclusivos e novos. O 

objetivo da empresa é ser o líder de produtos ou serviços. Os funcionários da 

organização são incentivados a tomar iniciativas individuais (CAMERON; QUINN, 

2006). 

Na forma de Cultura organizacional do tipo MERCADO, a organização está 

focada nos resultados. O mais importante para os funcionários é atingir as metas 

estabelecidas. Os esforços são orientados para o alcance das metas. 

A equipe é incentivada a competir inclusive, uns com os outros. Líderes são 

determinados, assertivos, rigorosos e exigentes. Os membros da organização estão 

relacionados entre si para derrotar a concorrência.  

A organização cuida fortemente de sua reputação e sucesso. Os benefícios 

em longo prazo da organização são percebidos através da concorrência, objetivos 

mensuráveis e desempenho. A organização mede seu sucesso pela participação de 

mercado e penetração nela; é importante que a organização tenha preços 

competitivos e seja líder de mercado (CAMERON; QUINN, 2006). 

Com um modelo organizado e estruturado, a Cultura organizacional do tipo 
HIERARQUIA é formal e previsível. Os procedimentos descrevem como os 
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funcionários podem e devem fazer o trabalho. Os líderes são aqueles que podem 

organizar e coordenar bem as atividades e garantir sua eficiência.  

O mais importante para a organização é o bom processo operacional. Os 

membros da organização mantêm regras e políticas formais. Benefícios de longo 

prazo estão associados à estabilidade, operação suave e eficiente. O sucesso está 

associado ao fornecimento confiável de mercadorias, prazos e custos baixos. O 

gerenciamento de pessoal deve garantir o acompanhamento seguro dos recursos da 

organização e a previsibilidade do comportamento dos funcionários (CAMERON; 

QUINN, 2006). 

Esses modelos de gestão são válidos, pois orientam a leitura e compreensão 

do status da cultura organizacional. Para um diagnóstico de cultura organizacional 

pode-se utilizar este modelo, acrescido das informações referentes aos níveis de 

análise, aos mecanismos adotados e ao papel do fundador. A soma destes aspectos 

permite considerável percepção dos critérios relevantes da cultura de uma 

organização. A partir destas informações é possível entender quais são os aspectos 

relevantes e prioritários em cada modelo de cultura e, portanto, compreender os 

desafios e oportunidades necessárias para um processo de mudança cultural. 

Embora seja possível acessar este arsenal de indicadores da cultura, ainda 

assim, este contexto não é imutável. É possível promover mudanças na cultura 

organizacional, desde que levados em consideração o estágio em que a organização 

se encontra em relação à necessidade e intenção de mudança. 

 

2.2.4 Aspectos de Mudança da Cultura Organizacional 

 

A forma pela qual a cultura se altera depende do estágio em que a 

organização se encontra. Schein (2017) esclarece que quando uma cultura está na 

fase de crescimento, os líderes podem operar mudanças revendo o que controlam, 

recompensam e prestam atenção, modelando seu estilo de gestão e redefinindo 

estruturas e processos organizacionais. A cultura exerce um papel específico nos 

diferentes estágios da empresa, segundo Schein (2017) divididos nas seguintes fases: 

a) Formação de base e Crescimento Inicial; b) Meia Idade; c) Maturidade 

Organizacional e Declínio Potencial.  
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Na Formação de Base e Crescimento Inicial, o foco da cultura está em 

diferenciar a organização do ambiente e de outras empresas. Por ser uma cultura 

jovem, os desafios de mudança estão no fato de, na maioria das vezes, o criador da 

cultura ainda estar presente e a cultura apoia a empresa a encontrar seu caminho de 

crescimento e desenvolvimento. Nesta etapa, mudar por pressões externas é muito 

pouco provável, o mais comum é a organização tentar preservar a cultura e promover 

ajustes (SCHEIN, 2017).  

Analisando a segunda fase, denominada Meia Idade, o foco da cultura está 

na sucessão e em como considerar este necessário momento de transição na gestão 

da cultura. Mudanças geram conflitos e “lados”, os que preferiam a cultura antiga e os 

que estão de acordo com a nova. Para operar modificações nesta fase, é necessário 

que a sucessão seja projetada para fortalecer aspectos da cultura como identidade e 

as competências distintivas da organização. Se a mudança traz consigo uma ruptura 

destes preceitos já assimilados, gera resistência (SCHEIN, 2017). 

Na fase de Maturidade Organizacional e Declínio Potencial, a organização é 

dotada de forte cultura, o que faz com que tenha mais dificuldade de operar mudanças, 

baseada em critérios passados. Há pouca abertura para estratégias de mudança 

alternativas e mesmo que profissionais externos indiquem possibilidades, há grande 

chance de não ocorrerem mudanças (SCHEIN, 2017). 

Aspecto determinante para tornar efetiva a mudança da cultura 

organizacional, é o envolvimento dos colaboradores, mediante constante destaque 

dos resultados alcançados, não medindo esforços para nutrir a organização de 

informação, de sorte a fazer sentir cada aspecto da mudança com foco constante na 

cultura desejada (ARMSTRONG, 2001). 

Analisar as fases de mudança parece relevante, haja vista que as 

transformações no mundo do trabalho estão impulsionando modificações nas 

empresas para que criem culturas alinhadas aos valores e anseios da sociedade – 

culturas que substituam o foco no interesse próprio (curto prazo) e trabalhem para o 

bem-estar coletivo (longo prazo) (BARRETT, 2017a). 

Nesta esteira de raciocínio, encontra-se a importante relação entre cultura 

organizacional e liderança, onde a mudança em curso impõe novos paradigmas para 

a liderança e sugere ao líder a adoção de valores e modelos organizacionais voltados 

à sustentabilidade (BARRETT, 2017b; SCHEIN, 2017).  
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2.2.5 Cultura Organizacional e Liderança  

 

As lideranças são o ponto focal de desenvolvimento e geração de novas 

culturas organizacionais, e como tal, essenciais para promover as mudanças 

necessárias em prol da sustentabilidade nas organizações, de tal arte que se torna 

importante compreender o que caracteriza uma liderança, qual o papel e as 

características de um líder.  

Muitas definições de liderança a concebem como um processo de grupo. 

Nesta perspectiva, o líder é figura central nas mudanças e nas atividades do grupo, 

sendo também uma fonte de motivação. Outra vertente considera a liderança por uma 

perspectiva de personalidade, sugerindo que a liderança é formada por um conjunto 

de características especiais que algumas pessoas possuem e que lhe permitem 

influenciar outros (NORTHOUSE, 2013; YUKL, 2013). 

Há ainda abordagens que definem liderança como um comportamento ou que 

salientam as capacidades (conhecimento e habilidades) como forma de concretização 

de uma liderança possível. Pode-se adicionar a estas definições, a perspectiva de que 

a liderança é o poder de relação que existe entre líderes e liderados, ou ainda, como 

um processo transformacional que move pessoas a alcançarem mais do que seria 

esperado de forma individual (NORTHOUSE, 2013; YUKL, 2013). 

Identificam-se múltiplos conceitos e possibilidades para contextualizar 

liderança, porém existem alguns fatores que foram considerados centrais como 

componentes de Liderança: a) Liderança é um processo; b) Liderança envolve 

influência; c) Liderança ocorre em grupo; e, d) Liderança envolve metas comuns. 

Sendo assim, entende-se que liderança é um processo pela qual um indivíduo 

influencia um grupo de indivíduos para alcançar metas comuns (NORTHOUSE, 2013). 

Ao definir liderança como um processo, exclui-se a possibilidade de que seja 

reduzida a um traço ou característica que está no líder. Torna-se um evento 

transacional que advém da relação estabelecida entre líder e liderado, onde o líder 

afeta e é afetado pelos seus “seguidores”, formando uma relação interativa e não 

linear. Ao considerar a liderança nestes termos, entendemos que não se trata de um 

cargo ou uma atribuição de função, mas sim de exercício disponível a qualquer um 

(NORTHOUSE, 2013). 
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A influência é primordial, pois sem ela a liderança não se estabelece. É 

legítimo, pois, entender a influência e de que forma este líder afeta sua equipe, afinal, 

pois é só por meio deste relacionamento que a liderança se realiza.  

Os grupos são o contexto necessário e o lugar para que haja liderança. Sendo 

assim, liderança é um processo que envolve influenciar um grupo de indivíduos para 

um propósito comum.  

Se líderes e liderados tem propósito comum, direcionam as energias para o 

atingimento de metas estabelecidas. Pode ser preditor de ética na liderança, ao 

compartilhar dos mesmos objetivos e este propósito estar claro para todos, diminuindo 

a possibilidade de líderes agirem de forma antiética ou forçada. Embora líderes e 

liderados estejam conectados, o líder é quem frequentemente inicia a relação, cria a 

comunicação, e é o responsável por mantê-la (NORTHOUSE, 2013). 

A liderança é, pois, a capacidade de um indivíduo influenciar de forma positiva 

as circunstâncias e as pessoas, contribuindo para que sejam alcançados os 

resultados desejáveis pela organização. Acrescenta-se ainda que a liderança pode 

ser concebida como um processo de relação em prol de resultados efetivos e 

socialmente relevantes, que devem ser obtidos por meio dos mais variados públicos 

da organização, a saber: clientes, fornecedores, funcionários, acionistas, meio 

ambiente e comunidade (JOHANN, 2013).  

O líder deve ser capaz de dar respostas aos desafios impostos pelas 

constantes mudanças no macroambiente, que impõe adaptações de ordem 

tecnológica, política, de valores e de costumes. Para tanto, considera-se fundamental 

que o líder siga alguns passos pré-determinados, como construir uma equipe que 

apresente competências alinhadas aos desafios da empresa, desenvolva visão de 

futuro que oriente e dê clareza à equipe, exercite a capacidade de delegação para 

estimular a autonomia e estimule o grupo para a proatividade (JOHANN, 2013). 

Acrescenta-se a estes conceitos a contribuição do Pacto Global (iniciativa das 

Nações Unidas, realizada em 1999, com o objetivo de mobilizar a comunidade 

empresarial para a promoção dos Direitos Humanos), que em 2004 disponibilizou o 

documento intitulado “Liderança Globalmente Responsável: Um chamado ao 

engajamento” (ONU, 2004). Este documento definiu que líderes são pessoas que 

respeitam e valorizam o ser humano e as riquezas naturais tanto quanto o retorno 

financeiro. São pessoas que acreditam que suas empresas têm recursos para 
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impactar de forma positiva os desafios sociais e ambientais, responsabilizando-se 

pela comunidade na qual estão inseridos (VOLTOLINI, 2011). 

Para o Pacto Global, estes são os líderes em sustentabilidade. Adiciona-se 

ainda, que devem ter coragem para enfrentar os desafios e resistências que podem 

advir de fatores sociais, regulatórios ou organizacionais, apresentando competências 

técnicas e comportamentais a fim de realizar mudanças de atitudes na empresa, 

produzindo transformação na cultura organizacional. Compreender o alcance moral 

desta transformação, além de desenvolver a capacidade de exercitar a tolerância, 

estando aberto à diversidade, ao diálogo e à atenção às partes interessadas, além de 

apresentar um senso de responsabilidade elevado ao utilizar o poder da liderança 

para promover o valor socioambiental (VOLTOLINI, 2011).  

Levando-se em consideração as características do mundo do trabalho 

contemporâneo, fica clara a responsabilidade dos líderes empresariais de serem 

protagonistas na promoção, defesa e criação de culturas organizacionais 

sustentáveis.  

 

2.2.6 Cultura Organizacional Sustentável  

 

Para compreensão da relação entre as questões socioambientais e a cultura 

organizacional, deve-se privilegiar o enfoque sistêmico, ou seja, a organização deve 

ser abordada como um conjunto, onde todas as partes são relevantes e atendem a 

um determinado fim. Ao adotar a sustentabilidade como parte da estratégia, a 

empresa precisa ser capaz de entender as relações que estabelece de causa e efeito, 

tanto com o público interno quanto externo. Esta visão do todo pode ser capturada 

pela leitura da cultura organizacional, sendo desenvolvida e perpetuada pela liderança 

(TACHIZAWA, 2011; VOLTOLINI, 2011). 

Essa relação se estabelece quando há clareza de que as organizações se 

tornaram parte da sociedade, que por evidente é parte de nosso planeta. As empresas 

precisam aliar desenvolvimento econômico e ambiental com visão de presente e 

futuro. Necessitam ainda entender que esta visão vai além da preocupação com o 

meio ambiente e extrapola para comunidade, fornecedores e público interno 

(BARRETT, 2017a; 2017b). 
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Pode-se encontrar os caminhos que abriram espaço para uma cultura 

organizacional sustentável ao considerar: a) a falência dos modelos gerencialistas 

tradicionais, que submetem o homem a critérios de utilidade, levando muitas vezes ao 

adoecimento e insatisfação geral com o trabalho; b) a sustentabilidade deixou a muito 

de ser preocupação de ambientalistas e tornou-se parte da agenda de grandes 

líderes; c) a sociedade de forma geral ampliou sua consciência sobre o papel das 

empresas, de modo que a visão míope de lucro, contribui de forma sistemática para 

esgotar recursos naturais e sociais, não sendo mais aceita; e, d) um modelo de gestão 

que tenha a sustentabilidade como princípio pode criar cadeia de valor e impactar 

diversidade maior de stakeholders (ELKINGTON, 2012; GAULEJAC, 2007; MACKEY; 

SISODIA, 2013;). 

Contextualizar a cultura organizacional sustentável, portanto, passa pelo 

entendimento de que maximizar o resultado financeiro não é a única variável que 

importa para liderar um negócio. Uma cultura voltada aos interesses de todos os 

stakeholders está fundada, segundo Freeman, Harrison e Zyglidopoulos (2018) em 

sete conceitos chave.  

O primeiro conceito é o foco gerencial, que deve buscar as melhores práticas 

para agregar valor e resultados para as partes interessadas (fornecedores, meio 

ambiente, comunidade, colaboradores). O objetivo é construir relacionamento e 

buscar o “ganha-ganha”, desconsiderando modelos de exploração e manipulação.  

O segundo conceito é o fundamento moral, que inclui respeito pelas pessoas 

e seus princípios básicos como integridade, justiça e honestidade para fazer escolhas 

e assumir a responsabilidade pelas consequências das ações da organização. O fato 

do relacionamento se estabelecer em bases morais só é possível quando este valor 

faz parte da personalidade do líder, para que este não precise dissimular e nem ter 

ações que não condizem com o que fala. Esta orientação não significa dizer que este 

tipo de cultura só faz coisas certas, mas sim, que existe um guia para as ações.  

O terceiro conceito é o propósito abrangente, que inclui considerar o propósito 

dos stakeholders na condução da estratégia da organização. Mais do que ter 

propósito, é entender o seu negócio, também, pelo viés dos stakeholders, como adotar 

política de horário flexível porque os colaboradores querem participar mais das 

atividades escolares dos filhos ou iniciar programa de impacto ambiental, mesmo sem 

algum tipo de legislação ou normativa que obrigue. As pequenas decisões da empresa 

criam um caminho, que revela os verdadeiros valores da organização.  
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Criar valor econômico e não econômico é o quarto conceito. Benefícios 

econômicos são bem-vindos, mas existe variedade de benefícios que podem ser 

criados na relação com os stakeholders que não se caracterizam como econômicos, 

tais como oferecer programas de desenvolvimento, promover ações sociais e 

educativas. Clientes, fornecedores, membros da comunidade e até financiadores 

podem sentir orgulho em se afiliar a uma organização na qual se sentem respeitados 

e valorizados.  

O quinto conceito é a reciprocidade, que se estabelece quando a organização 

se dispõe a investir tempo, dinheiro e recursos para servir seus stakeholders. Um 

cliente que considera que fez uma boa negociação, sai satisfeito e retorna. Um 

colaborador que percebe que é bem pago, dedica-se mais, ao passo que a 

comunidade que se sente prestigiada pela organização, retribui com admiração e 

apoia projetos de expansão. Estabelece-se, pois, um ciclo virtuoso de benefícios 

econômicos e de relacionamentos.  

O sexto elemento é a reputação, que é conquistada pela forma como são 

tratados os stakeholders. A reputação influencia a maneira como a organização se 

torna atrativa e promove um engajamento proativo das partes interessadas.  

O sétimo elemento trazido por Freeman, Harrison e Zyglidopoulos (2018) é a 

convergência de interesses dos stakeholders. Uma importante parte da discussão 

sobre a gestão de stakeholders é quando o interesse de um está em conflito com o 

interesse de outro. Em outras palavras, diz-se que aumentar valor para um pode 

significar reduzir valor para outro. Aqui a proposta é tomar decisões conscientes, que 

beneficiem mais de um stakeholder. Exemplo é o lançamento de um novo produto em 

uma indústria que atende as necessidades dos colaboradores, clientes e 

fornecedores, mas que em contrapartida faz descontinuar a produção de uma planta 

industrial que está em prejuízo. Esta decisão impacta diretamente os empregados 

daquela sede. A proposta deve ser voltada à forma de condução do processo, 

oferecendo possibilidade de transferência, pagando programas de recolocação e 

criando pacotes diferenciados de benefícios para o desligamento de acordo com a 

necessidade de cada um dos envolvidos, dentre outras alternativas de mitigação do 

prejuízo. Mesmo que esta ação não agrade a todos, será vista como positiva e atrativa 

para a maioria. A ideia é que se busque soluções de benefício compartilhado, de sorte 

que uma ação pontual que possa não ser favorável no aqui e agora, seja lida em 
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perspectiva positiva no longo prazo (FREEMAN; HARRISON; ZYGLIDOPOULOS, 

2018). 

Conforme se percebe, a adoção dos sete conceitos propostos passa pela 

criação de uma nova estrutura de valores que compõe a cultura para a 

sustentabilidade. Assim, faz-se relevante conhecer propostas de movimentos que 

consideram a cultura para a sustentabilidade como estratégica, e que por meio do 

modelo organizacional adotado buscam gerar valor socioambiental.  

Dentre estes movimentos, pode-se ressaltar o Capitalismo Consciente e as 

Empresas B certificadas (HONEYMAN, 2017; MACKEY; SISODIA, 2013). 

O movimento Capitalismo Consciente tem sua origem em John Mackey e Raj 

Sisodia (2013), contendo princípios que orientam as boas práticas organizacionais 

baseados no Triple Bottom Line, de John Elkington (2012), acrescidos da Teoria dos 

Stakeholders, de Freeman, Harrison e Zyglidopoulos (2018)  

Este movimento está baseado na ideia de que um negócio pode ir além da 

geração de lucro, não menosprezando esta necessidade primordial de qualquer 

empresa, mas invertendo o paradigma de que uma empresa existe para maximizar 

resultados, para o modelo que ao gerar lucro, a empresa possa contribuir para 

impactar a sociedade. Considera que a principal fonte de vantagem empresarial está 

nas capacidades humanas, na cultura e no modelo operacional de uma organização 

(MACKEY; SISODIA, 2013).  

Os princípios do Capitalismo Consciente são:  

a) Propósito Evolutivo – tem como base alguns questionamentos do porquê 

a empresa existir, qual a contribuição que quer dar e de que forma o mundo 

fica melhor com a presença da empresa. O propósito é comparado com o 

líquido amniótico, que nutre de vida a força organizacional e deve estar à 

frente da consciência na tomada de decisão (MACKEY; SISODIA, 2013);  

b) Integração dos Stakeholders – visa minimizar a mentalidade de Trade 

offs, ou seja, de que para um ganhar o outro tem que perder, busca 

lealdade de clientes, inspirar equipes, apoiar fornecedores como fonte de 

inovação e colaboração, ter investidores perseverantes que acreditam no 

longo prazo e não apenas oportunistas, transformar a comunidade através 

da prosperidade, criando círculo virtuoso e saudável de relacionamento;  

c) Cultura responsável – considera a cultura como peça chave para o 

sucesso ou como origem de vigor e vantagem competitiva, disseminando 
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sentido mais profundo de significado que tem como base a confiança, 

responsabilidade, cuidado, transparência, integridade, lealdade e 

igualdade;  

d) Liderança Consciente – um líder consciente busca trabalhar de forma 

autêntica, preza o autoconhecimento, tem cuidado com as pessoas e 

desenvolve as Inteligências Emocional, Espiritual e Sistêmica. Considera-

se que Líderes melhores influenciam um mundo melhor, e que a qualidade 

dos líderes afeta a qualidade de vida. 

As Empresas B, a seu tempo, fazem parte de um movimento que tem como 

objetivo através de certificação,  

 

[…] redefinir o conceito de sucesso nos negócios ao utilizar sua capacidade 
de inovação e crescimento não apenas para ganhar dinheiro, mas também 
ajudar a mitigar a pobreza, a construir comunidades mais fortes, a recuperar 
o meio ambiente e a nos inspirar a trabalhar por um propósito maior. 
(HONEYMAN, 2017, p. 1) 

 

As Empresas B consideram a importância do negócio, sem deixar de lado os 

impactos no meio ambiente, mercado e comunidade. O movimento B disponibiliza 

“Avaliação de Impacto B”, que é uma ferramenta que avalia o desempenho 

socioambiental da empresa em escala de 0 a 200 pontos, comparando resultados com 

outras empresas e fornecendo guia para melhorias em longo prazo. Leva em 

consideração cinco fatores: 

a) Trabalhadores: analisa remuneração, benefícios, salários, propriedade do 

trabalhador e ambiente de trabalho;  

b) Comunidade: analisa índice de criação de empregos; diversidade; 

comprometimento cívico e doação; envolvimento local; fornecedores, 

distribuidores e produtos; 

c) Meio Ambiente: analisa solos, escritório e instalações; energia, água e 

matérias; transporte, distribuição e fornecedores;  

d) Governança: avalia missão e comprometimento, transparência e estrutura 

corporativa e; 

e) Clientes: avalia através do modelo de negócio de que forma a empresa 

pode contribuir para ajudar a resolver problemas de seu público alvo 

(HONEYMAN, 2017). 
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Os dois movimentos, Capitalismo Consciente e Empresas B certificadas, 

apresentam elementos de ampliação de consciência sobre o papel das organizações 

e de seus líderes na construção de um mundo que seja melhor para todos, visão esta 

que coaduna com a premissa de que as organizações são também geridas de fora 

para dentro, dada a relação que estabelecem com o macroambiente conforme 

menciona Barrett (2017a):  

 

Neste século XXI a noção de demanda da sociedade está passando por uma 
enorme mutação. Não mais se admite que uma empresa seja líder de 
mercado e, simultaneamente adote trabalho escravo, destrua o meio 
ambiente ou despreze a opinião de seus consumidores. Há uma nova lógica 
neste relacionamento, causada pela fadiga dos modelos econômicos-sociais 
até então dominantes. (BARRETT, 2017a)  

 

O presente estudo, a partir deste ponto, ingressa de forma mais aprofundada 

nas Empresas B, que possuem papel central neste estudo, sendo objeto da pesquisa 

realizada.  

 

2.3 O MOVIMENTO B  
 

Em 2006, foi criado nos EUA o B-Lab, instituição sem fins lucrativos que 

acredita no potencial das empresas e na força do mercado para resolver problemas 

sociais e ambientais. A Missão é construir um ecossistema favorável para incentivar 

empresas que utilizam sua força de mercado para solucionar problemas 

socioambientais. A visão é que um dia não haverá economia B – apenas uma 

economia global que alinhe suas atividades para alcançar um objetivo comum de 

prosperidade compartilhada (B-LAB, [2019]). 

As iniciativas do B-Lab incluem três frentes principais:  

i) legislação, na criação de um novo formato de empresa com propósito, 

transparência e impacto socioambiental e na defesa de estruturas de 

governança como as Benefits Corporation nos EUA;  

ii) certificação, que visa certificar empresas em padrões pré-estabelecidos 

de impacto socioambiental por meio de critérios de pontuação na Avaliação 

de Impacto B e de etapas complementares; e;  

iii) investimento de impacto, por meio de informações sobre as avaliações 

de impacto e performance socioambientais (B Analytics), bem como a 
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disponibilização do software B Impact Management (ferramenta para 

gerenciamento do impacto). 

Mais do que uma instituição, o B-Lab se configurou como um movimento cujo 

objetivo é ser protagonista nessa mudança de cultura e torná-la significativa e 

duradoura. A proposta é construir um sistema econômico inclusivo, equitativo e 

regenerativo para todas as pessoas e o planeta. O Movimento B parte da premissa 

que as empresas podem ser parte da solução para problemas globais, como 

desigualdade de riqueza, mudança climática e conflitos sociais. Por meio da rede de 

organizações parceiras globais e iniciativas inter-relacionadas, o B-Lab trabalha para 

buscar alternativas viáveis a um sistema econômico que não está conseguindo criar 

soluções para os problemas socioambientais. 

Existem inúmeros desafios de ordem econômica, social e ambiental que o 

mundo está enfrentando, e as empresas têm força para colaborar com a mudança 

deste cenário. Para o Movimento B, é necessário revisar a forma de se fazer negócio, 

renovando empresas e reestruturando os critérios que diferenciam as boas empresas 

daquelas só visam o marketing através das ações de sustentabilidade. 

Uma mudança histórica da cultura global está em andamento e para 

aproveitar o poder dos negócios e ajudar a enfrentar os maiores desafios da 

sociedade, o Movimento B trabalha para construir uma economia que funcione para 

todos. 

As empresas B ou B Corp, são empresas que passaram pelo processo de 

certificação via B-Lab e, portanto, destacam-se das demais por incluírem em seus 

modelos de negócio a vocação de resolver problemas sociais e ambientais a partir de 

suas atividades, produtos ou serviços. Tem como objetivo redefinir o papel dos 

negócios na sociedade e trabalham para serem melhores para o mundo, para as 

pessoas e para o meio ambiente. São empresas legalmente obrigadas a considerar o 

impacto de suas decisões em seus trabalhadores, comunidade, clientes e meio 

ambiente e atendem a padrões de transparência. 

Atualmente são mais de 3.275 empresas, sendo 150 indústrias em 71 países 

(B-LAB, [2019]). Como em qualquer negócio, as empresas B visam lucro, mas a 

questão é o que fazem com o lucro e a forma como o perseguem. O conceito de 

sucesso e lucro é redefinido incluindo variáveis sociais e ambientais. Desta forma as 

empresas B certificadas se comprometem legalmente a tomar decisões que gerem 

valor para todos os seus stakeholders e não apenas para os acionistas. Acrescenta-
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se aos aspectos socioambientais, práticas de gestão transparente (HARRIMAN, 

2015). 

As empresas B estão acelerando uma cultura organizacional sustentável ao 

redefinirem seus negócios e construírem uma economia mais inclusiva. 

Na América Latina, o Sistema B foi fundado inicialmente no Chile, como o 

parceiro do B-Lab na região. No Brasil, o Sistema B chegou pelas mãos de Marcel 

Fukayama, na época empreendedor do CDI LAN, empresa social com a missão de 

dar acesso a soluções de impacto a comunidades de baixa renda com focos 

estratégicos em educação e inclusão bancária. O Sistema B ficou incubado por três 

anos junto a esta empresa que foi responsável por sua composição legal no início da 

operação em outubro de 2013. Em 2016, tornou-se uma organização independente 

no formato de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e, hoje, 

conta com mais de 150 empresas certificadas (SISTEMA B, [2019]). 

Desde sua criação o Sistema B Brasil visa ampliar o número de empresas 

certificadas, articular a criação de um ecossistema de políticas públicas favoráveis a 

nova economia e buscar uma mudança na grade curricular das escolas de negócios, 

redefinindo o papel das empresas na sociedade. O Sistema B definiu seis eixos de 

impacto para ampliar sua atuação e a consolidação do movimento na sociedade, 

sendo:  

a) Empresas B – visa articular uma comunidade crescente, líder e robusta 

para potencializar resultados com geração de triplo impacto;  

b) Mercado – busca facilitar oportunidades comerciais dentro da comunidade 

de empresas B e promover a inclusão na cadeia de valor das grandes 

empresas;  

c) Academia – visa estabelecer relação com a Academia para formar talentos 

e desenvolver o conhecimento empírico sobre esta temática;  

d) Formadores de opinião – neste quesito a proposta é dar visibilidade para 

as empresas B e fomentar embaixadores que disseminem os valores do 

movimento;  

e) Políticas Públicas – a meta é facilitar o desenvolvimento de políticas 

públicas e legislação favorável;  

f) Capital – a ideia é aumentar o fluxo de capital de impacto para a 

comunidade das empresas B, contribuindo com o seu fortalecimento.  
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2.3.1 B Impact Assessment – BIA 

 

O B Impact Assessment – BIA (Avaliação de Impacto B) é uma ferramenta 

on-line e gratuita que fornece questionário que avalia os aspectos da empresa no que 

tange aos impactos gerados na esfera socioambiental e permite comparar resultados 

com outras empresas, possibilitando um guia de boas práticas. Esta ferramenta é 

adaptável a diferentes ramos de negócios, podendo ser utilizada por indústrias, 

comércios e serviços, bem como por empresas de grande e pequeno porte, sendo 

moldável para mais de 100 versões. Para preencher o questionário é necessário 

dedicar tempo e envolver vários setores da organização. O formato de avaliação 

considera necessário seguir três passos, sendo o primeiro ter uma base de dados que 

avalia as práticas da empresa em relação aos funcionários, comunidade, meio 

ambiente, governança e clientes. O segundo aspecto é a possibilidade de fazer uma 

comparação com o resultado de outras organizações e o posicionamento atual da 

empresa. O terceiro é a possibilidade de traçar um plano de desenvolvimento para 

ampliar impacto.  

Os parâmetros utilizados pelo B Impact Assessment (BIA) foram 

desenvolvidos por especialistas do Standards Advisory Council (SAC), com base em 

definições do Impact Reporting and Investment (IRIS) e não existe uma pontuação 

ideal, uma vez que a pontuação acima de zero significa que a empresa faz algo para 

o meio ambiente e para a sociedade e que são práticas acima dos padrões do 

mercado. Sendo assim, cada ponto reflete um impacto positivo. Segundo as 

pesquisas desenvolvidas pelo próprio B-Lab, a maioria das empresas pontua entre 40 

e 100 pontos de um total de 200 pontos possíveis. Para ter a certificação como 

empresa B é necessário ter no mínimo 80 pontos.  

Deve-se levar em consideração nesta pontuação, que as empresas têm 

objetivos diferentes e partem de histórias distintas. Sendo assim, ocorrem dois 

cenários possíveis que influenciam na pontuação. Empresas tradicionais (onde o 

principal objetivo é gerar muito retorno financeiro), mas que visam ampliar seu impacto 

podem estar interessadas em adquirir uma certificação, mas ainda não estão atingindo 

este objetivo na prática. Por outro lado, empresas que já possuem práticas 

sustentáveis e que apresentam objetivos de impacto, mas não tem indicadores de 

gestão que possam avaliar e medir a forma como seus negócios estão gerando 

impacto. Para se tornar uma empresa B (foco em solucionar problemas 
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socioambientais a partir de seu modelo de negócio), estas devem apresentar a 

pontuação mínima no questionário, alterar seu contrato social para integrar o interesse 

de todas as partes envolvidas e manter ou melhorar seu impacto ao longo do tempo 

(SISTEMA B, [2019]). 

Ao avaliar o impacto do negócio em todas as partes envolvidas (funcionários, 

clientes, comunidade e meio ambiente) e, ao acrescentar aspectos de análise que 

envolve missão, indicadores de transparência e governança, a avaliação contribui 

para o entendimento dos diversos aspectos que permeiam a sustentabilidade nas 

organizações e cria um padrão que identifica um modelo de negócio de impacto, ou 

seja, uma empresa que apresenta uma cultura para a sustentabilidade. A Figura 4 

demonstra as áreas avaliadas pelo BIA. 

Figura 4 – Áreas de Análise do B Impact Assessment 

   
Fonte: Sistema B, [2019a].  

Conforme ilustrado na Figura 4 pode-se evidenciar que as áreas avaliadas 

pelo BIA são: 

a) Trabalhadores: avalia remuneração, benefícios, treinamentos oferecidos 

pela empresa, opções de propriedade ao trabalhador (stock options) e 

participação nos lucros. Avalia também o meio ambiente de trabalho 

(cultura e clima organizacional); 



50 

b) Comunidade: avalia geração de empregos, diversidade externa e interna, 

comprometimento cívico e doações, envolvimento e vínculos com a 

comunidade, e relação com fornecedores. Alguns questionamentos 

interessantes são referentes a quantidade de mulheres em cargos de 

gestão, a existência de grupos de situações crônicas de desemprego, horas 

de voluntariado, critérios socioambientais e critérios de pagamentos para 

fornecedores; 

c) Meio Ambiente: avalia as instalações, eficiência ambiental em insumos, 

redução de impacto negativo no processo produtivo, transportes, uso de 

energia, registros de uso de água e políticas de distribuição e entrega 

ambientalmente eficientes; 

d) Governança: Avalia a clareza da missão da empresa, estruturas de 

governança, aspectos éticos, participação de grupo de stakeholders em 

posições de decisão e transparência. Neste item são questionados 

indicadores de desempenho socioambiental, retroalimentação da 

comunidade, de clientes e produtos e características do corpo diretivo da 

organização;  

e) Clientes: Avalia o impacto nos clientes. Foca na avaliação de ofertas de 

produtos que promovem benefício público e para comunidades 

desamparadas. As questões visam identificar se a oferta resolve um 

problema social. 

Outro aspecto avaliado é o modelo de negócio que considera como modelos 

de negócio de impacto aqueles que são direcionados a comunidade/serviços e ao 

meio ambiente. Para a comunidade destacam-se ações de serviços básicos 

direcionados a população de baixa renda, área de saúde, educação, e infraestrutura, 

desde que sejam oportunidades econômicas oferecidas para clientes de baixa renda. 

Para o meio ambiente destacam-se negócios voltados a energias renováveis, 

conservação da natureza, redução de resíduos, reflorestamento e educação 

ambiental. Como práticas de negócios de impacto, observa-se a questão de 

propriedade compartilhada, desenvolvimento humano, cadeia de valor, cadeia de 

vendas, doações, cooperativas de produtores e desenvolvimento econômico local.  
Apreciada como uma comunidade visionária, composta por empreendedores 

que querem transformar a economia, a certificação aparece como caminho natural e 
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como oportunidade de fazer parte de um movimento global que adiciona espírito de 

comunidade ao promover trocas, negócios conjuntos e benchmarking. 

 

2.3.2 Etapas para Certificação como Empresa B 

 

O processo de certificação, de modo geral, presume avaliação com base em 

critérios pré-estabelecidos, pressupondo que padrões foram atingidos e 

comprovados. Para receber uma certificação como Empresa B, os negócios passam 

por um processo que examina as práticas empresariais. Além de terem que atender 

um mínimo de requisitos, ainda assumem compromisso de relatar impacto e 

permanecer investindo na melhoria dos indicadores.  

O processo para receber o selo é composto de alguns passos, conforme o 

Quadro 2 aponta: 

Quadro 2 – Requisitos para ser uma Empresa B 

Avaliação de Impacto B 

Para poder se tornar uma Empresa B, deve-se completar a Avaliação de impacto B, que é uma 
ferramenta gratuita. As informações fornecidas na avaliação são tratadas como confidenciais. 
A avaliação foi desenvolvida para ajudar a medir e gerir o impacto positivo das empresas em 
seus trabalhadores, comunidade, consumidores e o meio ambiente. Suas respostas na 
Avaliação de Impacto B determinam a nota total, e para poder se certificar como Empresa B é 
necessário ter uma pontuação mínima de 80 pontos, em todas as áreas avaliadas. A 
Avaliação B contém guias de melhores práticas, opções para definição e metas, e relatórios 
de melhorias que permitem a empresa utilizar a Avaliação para criar um plano de desempenho.  

Completar o Questionário de Divulgação 

O questionário de Divulgação é o último grupo de perguntas que sua empresa deve responder 
na Avaliação de Impacto B. Enquanto a Avaliação de Impacto B foca principalmente em avaliar 
o impacto positivo de uma empresa, o Questionário de Divulgação considera qualquer impacto 
negativo significativo, a revisão de antecedentes e um canal público de denúncias ou 
reclamações. O Questionário de Divulgação permite que a empresa compartilhe com o B-Lab, 
de maneira confidencial, qualquer prática sensível, multas ou sanções recebidas pela empresa. 
As respostas da empresa no Questionário de Divulgação não afetam a pontuação obtida na 
Avaliação de Impacto B. Se o B-Lab identificar um ou mais temas significativos no Questionário 
de Divulgação, ou em sua revisão de antecedentes, ou em seu corpo diretor, será solicitada 
uma maior transparência e um grau de divulgação maior no Relatório de Impacto B que será 
publicado. A entrada e participação permanente na comunidade global de Empresas B fica 
totalmente a critério do Conselho de Métricas e do Diretório do B-Lab. Uma vez completada a 
Avaliação de Impacto B e o Questionário de Divulgação, deve-se entregar a avaliação para a 
Verificação. 
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Análise de Elegibilidade Inicial 

Nesta etapa, o Sistema B Internacional confirmará se a empresa cumpre com os requisitos 
necessários para obter a Certificação B, se foi completada a versão correta da avaliação, e se 
as perguntas na Avaliação de Impacto B foram respondidas corretamente para refletir o real 
impacto socioambiental positivo da empresa. 

Preparação para Verificação – 6 semanas 

Se a empresa passa pela Análise de Elegibilidade ela deverá se preparar para a etapa de 
Verificação. Será explicado para a empresa como será o processo de Verificação e os 
requisitos para obter e manter a certificação B. Serão solicitados documentos iniciais para 
respaldar as respostas informadas na Avaliação B e alterações nos documentos para que eles 
estejam melhor preparados para o processo de verificação. Se a documentação entregue 
demonstrar que a empresa claramente não alcançará a nota mínima de 80 pontos, ela não 
seguirá para a etapa de Verificação, e será solicitado que implemente melhorias. 

Verificação com o B-Lab – 2 a 6 meses 

Um membro da equipe de métricas de B-Lab será selecionado para trabalhar com a empresa. 
Ele enviará um e-mail descrevendo em detalhes o processo de Verificação. O processo exigirá 
a realização de chamadas de revisão e a equipe de métricas revisará os documentos entregues 
e solicitará documentos adicionais. Será revisada a Avaliação B, comprovando as respostas e 
determinando o peso do seu desempenho socioambiental em relação ao produto/serviço 
ofertado e a intencionalidade desse impacto. Nesta ocasião será determinada a pontuação 
final e se a empresa obterá a certificação B ou será exigido que a empresa implemente 
melhorias. 

Revisão de Antecedentes 

As empresas que estão em processo de certificação estarão sujeitas a uma revisão de 
antecedentes por parte da equipe do B-Lab. A revisão de antecedentes inclui uma revisão de 
registros públicos, fontes de notícias e mecanismos de busca pelo nome da empresa, suas 
marcas, executivos, fundadores e outros temas relevantes. Os resultados da revisão de 
antecedentes passarão pelo mesmo processo de revisão que os temas selecionados no 
Questionário de Divulgação.  

Revisão Presencial 

A cada ano, 10% das Empesas B Certificadas são selecionadas para uma revisão aprofundada 
e presencial, como parte dos requisitos adicionais para sua recertificação. As Empresas B que 
passarão por uma Revisão Presencial são selecionadas de forma aleatória para revisões que 
podem ocorrer virtualmente ou presencialmente, segundo os critérios do B-Lab. A revisão leva 
de 6-10 horas dependendo do tamanho e extensão da empresa. Este componente da 
certificação B é fundamental para manter a credibilidade do selo de Empresa B. O objetivo da 
Revisão Presencial é verificar os requisitos da certificação e reafirmar a precisão das respostas 
selecionadas na Avaliação B.  
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Divulgar Publicamente o Relatório de Impacto B 

Todas as Empesas B Certificadas compartilham seu Relatório de Impacto B publicamente 
através do site www.bcorporation.net (B-CORP, [2020]). O Relatório de Impacto B é um resumo 
da pontuação da empresa na Avaliação de Impacto B por área de impacto e não contém 
informações detalhadas sobre cada questão.  

Modificar Estatuto ou Figura Jurídica 

Para tornar-se Empresa B, uma empresa deve comprometer-se a alterar seus estatutos (dentro 
de um ano a partir da certificação). Os estatutos B dão proteção legal para os diretores e 
gestores da empresa porque consideram todos os públicos de interesse, e não somente alguns 
acionistas, no processo de tomada de decisões. Essa mudança cria direitos adicionais para os 
acionistas, permitindo exigir que os diretores e gestores das empresas prestem contas para 
essas partes interessadas. Para se certificar, uma empresa deve ainda, assinar o Acordo de 
Empresa B, comprometendo-se a realizar a mudança nos seus estatutos de acordo com a 
realidade e legislação de seu país. 

Pagar 

O custo da certificação deve ser pago anualmente. Ele varia de acordo com o faturamento 
anual da empresa.  

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com dados de Sistema B, [2020].  

Como demonstrado no Quadro 2, trata-se de um percurso que oferece um 

diagnóstico empresarial completo sobre os indicadores e práticas de impacto 

socioambiental, bem como sugere alterações contratuais que levam a um 

compromisso com os stakeholders. Ainda de forma a ilustrar o processo, 

apresenta-se a Figura 5: 

Figura 5 – Caminho para a certificação como empresa B 

 
Fonte: Sistema B, [2019a]. 

É possível acompanhar o passo a passo necessário para a certificação, 

considerando que cada etapa é excludente da próxima, uma vez que é necessário 

http://www.bcorporation.net/
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aprovação e análise para seguir no processo, que demanda equipe dedicada, tempo 

e recursos.  

 

2.3.3 Fatores de adesão ao Movimento B  

 

Algumas razões são apontadas como motivadoras para que empreendedores 

do mundo todo certifiquem empresas via B-Lab (B-LAB, [2019]; HARRIMAN, 2015), 

tais como:  

a) Movimento Global – que consiste em fazer parte de uma comunidade local 

e global ampliando possibilidades de troca e networking;  

b) Proteger a missão – que é a possibilidade de fazer com que o propósito 

da empresa seja protegido legalmente por cláusulas legais que garantem 

compromisso perene independente da vontade de acionistas;  

c) Melhoria Contínua – a certificação permite avaliar o impacto e aumentar 

de forma permanente, já que a recertificação acontece a cada dois anos;  

d) Acesso a investidores – as Empresas B se tornam atrativas para 

investidores que querem gerar retorno para além do lucro financeiro. Tem 

a possibilidade de reportar, de forma gratuita, suas práticas para o relatório 

Global Impact Investing Rating (GIIRS – Classificação de Investimento de 

Impacto Global) e de serem listadas no B Analytics que é uma plataforma 

para investidores;  

e) Credibilidade e Confiança – gerada pelo propósito das Empresas B e por 

serem avaliadas de forma global e não apenas em áreas isoladas da 

atividade da empresa;  

f) Atração de talentos – as novas gerações buscam atividades profissionais 

que estejam conectadas ao seu propósito de vida;  

g) Posicionamento – presença em meios de comunicação e eventos 

promovidos pelo Sistema B e B-Lab, como a lista Best for the World 

(melhores para o mundo), que premia empresas com melhores pontuações 

de acordo com as áreas do BIA;  

h) Economia – não é o principal motivador, mas aparece como benefício 

transversal, uma vez que as empresas certificadas tem acesso a uma gama 

de serviços compartilhados. 
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Como é possível notar, para certificação como Empresa B é necessário que 

a empresa percorra um caminho, que inclui, além da intenção de gerar impacto por 

meio do negócio, uma predisposição para mensurar e desenvolver indicadores 

organizacionais, nas diversas áreas de impacto socioambiental. 

A certificação é uma forma de identificar e diferenciar organizações, que mais 

do que se autodeclararem sustentáveis, passam por processo conduzido por um 

órgão independente e reconhecido, que pode conferir maior legitimidade ao processo.  

Desta forma, ao considerar como campo de pesquisa as Empresas B por meio 

de seus líderes, busca-se analisar se este processo de mudança e adaptações 

internas e externas, incentivado pela certificação se configura como forma de 

legitimação da cultura organizacional sustentável. Entendendo cultura organizacional 

sustentável, como uma cultura que considera as partes interessadas na tomada de 

decisão e atuando em acordo com os anseios da sociedade (BARRETT, 2017b). 

 

2.4 LEGITIMAÇÃO 
 

A legitimação é o processo pelo qual se gera a legitimidade e é possível 

identificar duas linhas de abordagem para a legitimação, conforme Quadro 3. 

Quadro 3 – Abordagens da legitimidade 

Abordagem Descrição 

Psicológicas sociais 
Concentram-se na legitimação de características de status, 
estruturas de status de grupos, estruturas de autoridade 
organizacional e práticas e ordens estratificadas. 

Institucionais – Organizações Que examinam a legitimação de formas, práticas e 
estratificação organizacionais. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com base em Johnson, Dowd e Ridgeway, 2006.  

Conforme o Quadro 3, o presente estudo dedica-se a abordagem institucional 

ao examinar a legitimação de uma prática organizacional.  

Para conceituar a legitimidade parte-se da ideia de que uma ordem social 

pode ser considerada legítima somente se a ação for aproximadamente ou em média 

orientada para certas regras determinadas. Mesmo que os indivíduos nem sempre 

sigam as mesmas normas, valores e crenças, seu comportamento pode ser orientado 
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a uma ordem em acordo com regras ou crenças presumidas como aceitas pela 

maioria. Ao perceberem que outros indivíduos apoiam a ordem social, esta passa a 

parecer um fato social objetivo e válido e como consequência, os indivíduos agem de 

acordo com essa ordem, mesmo que discordem em particular (ROSSONI, 2016).  

Sendo assim, infere-se que a legitimação ocorre por intermédio de uma 

construção coletiva de realidade na qual os elementos de uma ordem social são vistos 

como consoantes com normas, valores e crenças que se presume serem 

compartilhadas de forma ampla. Assim, a legitimidade é indicada pelo cumprimento 

dos atores de uma ordem social como um conjunto de obrigações sociais, ou como 

um modelo de ação desejável (CASAGRANDE, 2015; ROSSONI, 2016). 

A legitimidade ocorre quando as práticas sociais são orientadas por regras 

aceitas como mandatárias, que por sua vez, são socialmente validadas pelos atores 

sociais. Desta forma ao se referirem à aceitação de qualquer ator social, logo as 

práticas organizacionais podem estar envolvidas, uma vez que atuam dentro de uma 

realidade social e se mostram muitas vezes como um reflexo dos movimentos da 

sociedade (ROSSONI, 2016). 

Ainda neste raciocínio entende-se que as organizações são um sistema 

social, mas orientadas a uma meta específica que necessariamente pode contribuir 

com o sistema mais amplo, normalmente a sociedade. Se são tidas como parte do 

ambiente social logo, devem ser compreendidas pelo mesmo sistema de valores do 

ambiente externo, assim como deve estar alinhada ao conjunto de normas, leis e 

crenças.  

As organizações estão inseridas no ambiente social e por meio das opiniões 

públicas e do comportamento do consumidor, são constantemente avaliadas por 

ações apropriadas ou não, aos resultados socialmente aceitos. Como exemplo 

podemos citar o caso da tragédia em Brumadinho em que ocorreu o rompimento de 

uma barragem da empresa Vale no dia 25 de janeiro de 2019. Foi o maior acidente 

de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas e o segundo maior desastre 

industrial do século (TORABIT, 2019). Foi um dos maiores desastres ambientais da 

mineração do país, ficando atrás apenas do rompimento de barragem em Mariana 

ocorrido em 2015. Após este acidente a empresa Vale foi a instituição mais vinculada 

a termos negativos nas redes sociais. A mineradora foi vista pela opinião pública como 

culpada e relacionada a termos como Justiça e pedidos para ela seja feita, assim como 

aos termos como meio ambiente e sua destruição e mortes causadas (CUNHA, 2019).  
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Nesta linha, a legitimidade da organização não é dada, ela é consequência da 

interpretação de suas ações em relação aos valores sociais vigentes. Nesta 

perspectiva a avaliação deve ser considerada válida somente por aqueles que estão 

em contato com a organização e que de certa forma contribuem ou dão suporte as 

atividades da organização. Assim somente os grupos de interesse dos quais a 

organização depende podem lhe conferir legitimidade (ROSSONI, 2016). 

Existe ainda outra visão, que tem sua origem nos conceitos da teoria 

institucional, que vê a legitimidade como sendo uma condição que reflete a 

consonância da organização com regras, normas e estruturas cultural-cognitivas. Esta 

perspectiva destaca que a legitimidade organizacional refere-se a valores de níveis 

mais amplos que o organizacional, apontando que também pode ser construída por 

atores locais, em situações locais acerca de sua própria interpretação, segundo 

Rossoni (2016, p. 113). 

 

Entendemos que a legitimidade organizacional refere-se ao grau de suporte 
cultural de uma organização – a extensão que um conjunto de fatores 
estabelecidos culturalmente fornece explicações para sua existência, 
funcionamento e jurisdição [...] Nessas circunstâncias, a legitimidade se 
refere principalmente à adequação de uma organização como teoria. 
(MEYER; SCOTT, 1983, p. 201 grifo dos autores, tradução de ROSSONI, 
2016, p. 113) 

 

A visão institucional aproxima ainda dois elementos, a saber: a) validade e 

b) propriedade (ROSSONI, 2016), conforme mostrado no Quadro 4: 

Quadro 4 – Aspectos duplos de legitimidade de Weber 

Aspecto Descrição 

Propriedade É a crença de um ator de que uma ordem social, normas e procedimentos de 
conduta são padrões de ação desejáveis e adequados. 

Validade É a crença de um indivíduo de que ele é obrigado a obedecer a essas normas 
e procedimentos mesmo na ausência de aprovação pessoal deles. 

Fonte: A autora, 2020.  

Conforme observa-se no Quadro 4, as normas são válidas se governarem de 

maneira observável o comportamento dos atores em uma organização. A visão de 

outras pessoas no contexto social aprimora a validade das regras. Em síntese, a 
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validade é sustentada por autorização, que é o apoio das autoridades superiores e 

por endosso, que é o apoio dos colegas. 

Para compreensão do processo de legitimação, convém esclarecer algumas 

definições que trazem luz aos diferentes atores do processo, destacado no Quadro 5: 

Quadro 5 – Visão de autores sobre Processo de Legitimação 

LEGITIMIDADE 
ORGANIZACIONAL 

É a percepção ou pressuposição 
generalizada de que as ações de 
uma entidade são desejáveis ou 
apropriadas dentro de algum sistema 
socialmente construído de normas, 
valores, crenças e definições. 

Suchman (1995) 

ORGANIZAÇÃO 
LEGÍTIMA 

Uma organização é considerada 
legítima quando seus elementos são 
suportados por princípios estruturais 
aceitos no sistema social. 

Rossoni (2016),  
baseado nas ideias de  

Berger; Luckmann (2008),  
Meyer; Rowan (1977), 

Suchman (1995),  
Scott (1998);  
entre outros. 

OBJETO  
LEGÍTIMO 

Um objeto é considerado legítimo se 
ele faz referência atua em 
concordância ou representa os 
princípios estruturais no sistema 
social. 

Rossoni (2016), baseado nas 
ideias de Johnson (2004);  

Galaskiewicz (1985);  
entre outros. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com base em Rossoni, 2016.  

Assim, conforme se observa no Quadro 5, legitimidade se configura como um 

processo em que ações locais são apropriadas em um contexto social mais amplo e 

uma organização se torna legítima quando seus elementos são suportados pelos 

valores sociais (CASAGRANDE, 2015; ROSSONI, 2016). 

Por objeto entendemos os atos, práticas, regras, procedimentos e a própria 

organização em si que pode ser avaliada em termos de legitimidade. Qualquer 

elemento que tenha relação com as organizações é passível de análise. Porém, 

existem algumas vertentes capitaneadas por Deephouse e Suchman (2008), que 

entendem ser mais apropriado o conceito de “sujeito” para refletir que a legitimidade 

é socialmente construída e por considerar que o objeto não é passivo. De todo modo, 

o objeto é a unidade de análise da legitimidade e é passível de aprovação (ROSSONI, 

2016). 

Quanto à origem, a legitimidade tem em sua perspectiva atores internos e 

externos que lhe atribuem algum tipo de avaliação em razão da autoridade que 



59 

possuem no aspecto social maior. Vale ressaltar que não se trata da simples opinião 

de um representante da sociedade, mas sim de uma congruência com sistemas 

sociais aceitos, que tem diferentes origens e, portanto, variam sua aceitação de 

acordo com o nível e dimensão do relacionamento com sistemas sociais mais amplos.  

Tal abordagem possibilita verificar de forma explícita que um objeto é 

legitimado em um nível de análise de estrutura de crenças, valores e normas que os 

atores da situação presumem serem aceitos de maneira ampla em um nível social 

mais abrangente. Porém, sem considerar a resposta interna à legitimação externa, 

não se pode compreender a formação social da legitimidade como um processo 

dinâmico ou a complexidade da interação entre suas manifestações externas e 

internas (JOHNSON; DOWD; RIDGEWAY, 2006; ROSSONI, 2016). 

Dessa forma, as máximas ou regras em relação às quais o comportamento é 

orientado são entendidos como parte de uma comunidade mais ampla que a local, 

como uma organização ou sociedade abrangente (JOHNSON; DOWD; RIDGEWAY, 

2006). 

Os estudiosos das organizações da atualidade recorrem à formulação da 

legitimidade de Weber, ao definir uma forma organizacional como legítima quando a 

existência e prevalência são um dado adquirido (JOHNSON; DOWD; RIDGEWAY, 

2006).  

Desta forma, a legitimidade se refere à facticidade de uma forma 

organizacional específica que ocorre quando se torna um “Plano para organizar e 

conduzir a ação social”. Sob a perspectiva institucional na área das organizações, 

Meyer e Scott (1983), definem legitimidade como o grau de apoio cultural a uma 

organização (ROSSONI, 2016). 

 

2.4.1 O Processo de Legitimação 

 

As organizações precisam de mais do que recursos materiais e técnicos para 

permanecerem viáveis, elas também precisam de endosso cultural contínuo (SCOTT, 

1998). Segundo Suchman (1995), a fonte de legitimidade está além dos limites de 

uma organização individual, encontra-se em crenças supra organizacionais sobre a 

realidade social e que são amplamente realizadas por atores poderosos. 



60 

Na conceituação em três partes de Scott (1998), a interpretação de uma 

organização ou processo como legítimo ocorre mediante a autorização ou endosso 

de determinados atores no ambiente circundante (Quadro 6): 

Quadro 6 – Conceitualização em três partes de Scott 

Legitimidade Descrição 

Regulatória 
Flui de atores que têm algum tipo de soberania sobre as organizações – como 
agências reguladoras associadas aos governos – e que definem, assim, o 
alcance do que é legal ou processualmente aceitável por meio de requisitos 
e sanções. 

Normativa 
Deriva de atores que definem o que é moralmente desejável (em vez de 
legalmente exigido), com as profissões e suas associações oferecendo os 
mais notáveis exemplos daqueles que estipulam padrões e valores. 

Cognitiva Flui da prevalência de atores organizacionais comparáveis, fornecendo 
modelos para estruturas e ações. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) com base em Scott, 1998.  

Estas formações propostas por Scott (1998), demonstradas no Quadro 7, são 

a base da legitimação organizacional. A legitimidade regulatória está em conformidade 

com leis ou regimentos. A legitimidade normativa deriva das normas e dos valores 

sociais relevantes ao negócio. E a visão cognitiva da legitimidade demonstra que ela 

tem origem na conformação com uma situação, estrutura, papel reconhecido ou 

padrão estrutural. Ao adotar uma estrutura tida como certa a organização busca a 

legitimidade que se origina de tal elemento, apenas porque ele é socialmente aceito. 

 

2.4.2 Importância da Legitimidade 

 

A importância da legitimidade reside no fato de que ela gera consequências 

para as organizações, sendo uma das principais o intercâmbio social e econômico: a 

maioria das partes interessadas só se envolve com organizações legítimas. Isso 

significa dizer que não importa o que os componentes do mix de marketing que 

organizações ilegítimas possam oferecer, um grande número de partes interessadas 

não realizará transações com entidades consideradas ilegítimas (DEEPHOUSE; 

CARTER, 2005). Sendo assim, a legitimidade afeta o acesso ao mercado uma vez 
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que uma organização pode convencer públicos relevantes de que seus concorrentes 

não são legítimos, eliminando possível competição (DEEPHOUSE; CARTER, 2005). 

A concessão de legitimidade a uma organização é feita por partes 

interessadas externas que endossam o valor de sua visão ou objetivos e sua 

competência para trabalhar com eficiência no sentido de alcançar os objetivos 

designados. Essa legitimidade determinada externamente tem como resultado prático 

a aceitação e a validação por partes interessadas e com frequência tem como 

resultado o acúmulo de recursos e a atração de clientes e investidores, que são 

percebidos como membros de boa-fé da comunidade de uma organização 

(JOHNSON; DOWD; RIDGEWAY, 2006; ROSSONI, 2016). 

A legitimidade interna, por sua vez, depende de práticas emergentes “de baixo 

para cima” concedidas por agência individual, em oposição às lógicas institucionais 

promovidas e endossadas pelos líderes organizacionais devido às suas eficiências 

esperadas. Reflete a aceitação de práticas emergentes que resultam “de atividades 

heterogêneas espacialmente dispersas por atores com diferentes tipos e níveis de 

recursos” (JOHNSON; DOWD; RIDGEWAY, 2006; ROSSONI, 2016). 

Problemas internos e externos estão, assim, associados. A legitimidade 

interna permite a evolução independente de práticas e lógicas, possibilitando que ela 

opere por mecanismos ideológicos ou de preferência. A legitimidade interna também 

é diferente da identidade organizacional. Embora a identidade seja conferida com 

base em razões ideológicas, a legitimidade interna requer uma explicação 

instrumental ou lógica e é provável que seja mais experimental e condicional.  

A contribuição para a teoria da legitimação organizacional se dá ao agregar 

legitimidade interna e externa e examinar sua inter-relação, colocando as práticas 

organizacionais como objetos sociais. 

 

2.4.3 Criação e Legitimação de Novos Objetos Sociais 

 

As questões psicológicas e organizacionais enfatizam uma cultura 

amplamente compartilhada e uma estrutura de crenças sobre como as coisas devem 

ser ou geralmente são feitas como base a partir da qual a legitimidade na situação 

local de um grupo ou organização é estabelecida.  
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A legitimação é, em grande parte, um processo implícito em que as crenças 

culturais amplamente compartilhadas criam intensas expectativas para o que é 

provável de ocorrer na situação local. Fortes expectativas sobre como as coisas 

devem ser, impulsionam comportamentos de aceitação e o aparecimento de aceitação 

consensual a respeito dessas manifestações comportamentais legitima a ordem 

(JOHNSON; DOWD; RIDGEWAY, 2006). 

De acordo com Johnson, Dowd & Ridgeway (2006), quando se compara o 

trabalho de legitimidade em psicologia social com o trabalho institucional em 

organizações, pode-se observar quatro estágios na legitimação de novos objetos 

sociais: inovação, validação local, difusão e validação geral, conforme demonstra o 

Quadro 7: 

Quadro 7 – Processo de Legitimação 

Estágio de 
legitimação 

Nível de  
Análise 

Base de 
Aceitação 

Social 
Critério  

de adoção 
Esfera 

Institucional 

Inovação  
social Organizacional Confiança Técnico / 

Pragmático Criação 

Validação  
social Intracampo Confiabilidade Técnico / 

Pragmático Adoção 

Difusão Intercampo Reputação Relacional / 
Emulação  Tradução  

Validação  
geral Institucional Legitimidade Institucional / 

Paradigmático Aceitação 

Fonte: Bonfim, Gonçalves e Jacometti, 2016, p. 4.  

Com o propósito de detalhar os quatro estágios, apresentados no Quadro 7, 

segue contextualização de cada um deles: 

▪ Inovação: No primeiro estágio, uma inovação social é criada para atender 

a alguma necessidade, propósito, objetivo ou desejo no nível local de 

atores. Exemplos são pequenos grupos desenvolvendo novas formas de 

pensar para realizar suas tarefas ou organizações desenvolvendo novos 

procedimentos para atender às políticas federais ou novas maneiras de 

organizar e fazer negócios para aumentar os lucros e/ou melhorar o 

desempenho. Novos objetos sociais são frequentemente criados em 
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resposta a condições estruturais, como acesso ou à distribuição de 

recursos avaliados, que criam interesses estratégicos ou eventos 

contingentes para atores em contextos locais (ZELDITCH JR, 2001). 

Claramente, alguns novos objetos nunca adquirem legitimidade, enquanto 

outros tornam-se parte do cenário cultural mais amplo, prontamente 

disponível e aceitável para outros atores fora do contexto local inicial. 

Adicionalmente, às vezes, a mesma inovação aparece em várias situações 

locais simultaneamente. Para que uma inovação seja aceita localmente, 

os atores locais devem interpretá-la como consoante e vinculada à cultura 

existente e estrutura de crenças, valores e normas amplamente aceita; 

▪ Validação local: No nível local onde a inovação é iniciada, os atores 

podem justificar explicitamente essa ligação (por exemplo, por meio de 

relatórios; justificativas de como a inovação aborda as necessidades; 

relação consistente com o cenário cultural já aceito). Ou pode adquirir 

consenso local simplesmente por não ser implicitamente ou explicitamente 

desafiado (ZELDITCH JR, 2001). Como resultado de justificada com 

sucesso ou implicitamente aceita, a inovação adquire validação local. Um 

novo protótipo ou esquema cultural nasce como a maneira aceitável de 

fazer as coisas para atender às necessidades e objetivos locais; 

▪ Difusão: Uma vez que esse novo protótipo é validado localmente, ele pode 

ser difundido em outras novas situações. Como a inovação foi interpretada 

como um fato social válido, agora é adotada mais prontamente pelos 

atores em outros contextos locais como mero fato. Isso é parcialmente 

resultado da percepção e expectativa dos atores de que também seria 

aceito por outros em outros contextos locais. E essa expectativa é mais 

provável quando a inovação é percebida como atingindo metas e 

propósitos que são consoantes com objetivos já amplamente aceitos (por 

exemplo, eficiência). O novo protótipo torna-se um esquema cultural útil e 

até necessário para entender como nós fazemos coisas. À medida que o 

novo objeto social se espalha, sua adoção em novas situações geralmente 

requer menos justificativa explícita do que seria necessária no primeiro 

contexto local em que foi adotada. De fato, um tema da pesquisa 

institucional diz respeito aos arranjos e fatores que facilitam a difusão de 

uma inovação entre tipos específicos de atores. Além disso, embora a 
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inovação criada inicialmente muitas vezes atenda objetivos, propósitos ou 

problemas imediatos no contexto local original, pode eventualmente se 

tornar menos útil em contextos adotantes posteriores e, ainda assim, ser 

percebida como a prática aceitável (JOHNSON; DOWD; RIDGEWAY, 

2006).  

▪ Validação Geral – Consenso: Com o tempo, como resultado da difusão 

do novo objeto social entre contextos, os atores acabarão assumindo a 

crença de que a maioria dos envolvidos acredita que a inovação é aceitável 

(e, às vezes, melhor que outras inovações em potencial, embora isso não 

seja necessário). Uma vez que isso ocorre, o novo objeto social adquire 

ampla aceitação, tornando-se parte da cultura compartilhada pela 

sociedade. O novo protótipo, inicialmente validado em um contexto local 

ou em alguns espontaneamente, torna-se geralmente validado, ou seja, 

torna-se parte do status quo e é usado para enquadrar o comportamento 

futuro dos atores em muitos contextos. Assim, a partir desta fase há 

espaço para novos desafios sociais, que possibilita o aparecimento de 

objetos que possam desafiar a inovação original. Porém, uma vez que um 

protótipo e cultura são validados em nível geral, não é facilmente 

substituído se comparado a objetos que apenas permanecem validados 

localmente. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Apresenta-se, neste capítulo, a metodologia utilizada para a presente 

pesquisa, desenvolvida para dissertação de Mestrado, que tem o objetivo de entender 

se a certificação como Empresa B configura-se como forma de legitimação de uma 

cultura organizacional sustentável. Para tanto, esta metodologia está conectada aos 

objetivos específicos e ao referencial teórico que fundamenta a pesquisa, realizada 

com líderes de Empresas B, acerca do processo de certificação realizado em suas 

empresas e das mudanças geradas na organização com a implementação da nova 

prática.  

 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 
 

Com base no referencial teórico apresentado, que revela um movimento 

crescente de mudanças na cultura organizacional em prol da sustentabilidade como 

parte da estratégia, esta pesquisa busca identificar se o processo de certificação como 

Empresa B pode se configurar como forma de legitimação de uma cultura 

organizacional sustentável.  

Para tanto, o presente estudo definiu cinco objetivos específicos:  

1) Identificar as motivações para a certificação como Empresa B;  

2) Examinar como é conduzida a validação interna e externa do processo de 

certificação;  

3) Identificar de que forma é realizada a difusão da certificação;  

4) Demonstrar se a certificação adquiriu aceitação ampla como parte de uma 

cultura socialmente partilhada;  

5) Criar um Programa de Desenvolvimento para a implantação de uma cultura 

organizacional sustentável, baseado nas etapas do Modelo de Johnson, 

Dowd e Ridgeway (2006).  

Ao considerar o processo de certificação como Empresa B, busca-se entender 

de que forma a certificação, entendida como uma nova prática na organização pode 

contribuir para a legitimação de uma cultura organizacional sustentável, de acordo 

com as fases do modelo proposto.  
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Pretende-se que os resultados apresentados contribuam para a ampliação do 

conhecimento, sobre como o processo de certificação em sustentabilidade pode 

contribuir para a legitimação da cultura organizacional sustentável. 

 

3.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE 
 

Foram definidas preliminarmente cinco categorias de análise vinculadas aos 

objetivos específicos, bem como ao modelo de legitimação proposto. Segundo Bardin 

(2016), categorizar significa isolar alguns elementos para depois agrupá-los 

considerando peculiaridades e relações existentes entre o conteúdo analisado, o 

modelo proposto e os resultados esperados. 

As categorias de análise seguem o modelo proposto por Johnson, Dowd e 

Hidgeway (2006), que consideram quatro etapas para o processo de legitimação: 

Inovação, Validação Local, Difusão e Consenso. Acrescenta-se as subcategorias de 

análise, que são especificações provenientes da categoria principal, mas que trazem 

maior especificidade para a análise do caso concreto.  

Criou-se ainda, após o início da pesquisa, a categoria: “fatores de definição 

operacional”, como forma de trazer maior proximidade e clareza para a análise de 

como uma variável pode ser identificada, verificada ou medida no plano da realidade.  

Para ilustrar a relação estabelecida entre os objetivos específicos, as 

categorias de análise, as subcategorias, os elementos de análise e o referencial 

teórico, elaborou-se o Quadro 8:  

Quadro 8 – Categorias de Análise 

Objetivo 
específico 

Categoria  
de análise 

Su
bc

at
eg

or
ia

s 
de

 a
ná

lis
e 

Elementos de 
análise 

Referencial  
teórico 

M
ei

o 
de

 c
ol

et
a 

de
 d

ad
os

 

Identificar as 
motivações para 

a certificação 
como  

Empresa B. 

Inovação 

D
ia

gn
ós

tic
o 

e 
M

ot
iv

aç
ão

 

Necessidade 
de certificar e o 
propósito para 
a certificação. 

Autores:  
Schein (2009); 

Northouse (2013);  
Laloux (2017);  
Johann (2013);  
Reiman (2013). 

En
tre

vi
st

as
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Objetivo 
específico 

Categoria  
de análise 

Su
bc

at
eg

or
ia

s 
de

 a
ná

lis
e 

Elementos de 
análise 

Referencial  
teórico 

M
ei

o 
de

 c
ol

et
a 

de
 d

ad
os

 

Examinar  
como é 

conduzida  
a validação 

interna e 
externa do 

processo de 
certificação. 

Validação  
Local 

Va
lid

aç
ão

 In
te

rn
a 

e 
Va

lid
aç

ão
 E

xt
er

na
 Mudanças 

Internas 
ocasionadas 

pela nova 
prática e 

mudanças 
influenciadas 

pelos 
stakeholders. 

Autores:  
Sisodia, Henry e 

Eckschmidt (2018);  
Rocha; Goldschmidt 

(2011);  
Elkington (2012);  

Munck (2014);  
Freeman; Harrison; 

Zyglidopoulos, 
(2018) 

En
tre

vi
st

as
 

      

Identificar de 
que forma é 
realizada a 
difusão da 

certificação. 

Difusão 

C
on

ex
ão

 In
te

rn
a 

e 
En

ga
ja

m
en

to
 Ações e 

políticas 
organizacionais 

para a 
disseminação 

da nova 
prática. 

Autores:  
Schein (2009);  
Barrett (2017a);  
Johann (2013);  
Barret (2017b);  
Reiman (2013). En

tre
vi

st
as

 e
 

D
oc

um
en

to
s 

da
 

em
pr

es
a 

      

Demonstrar se 
a certificação 

adquiriu 
aceitação ampla 
como parte de 

uma cultura 
socialmente 
partilhada. 

Consenso 

Ac
ei

ta
çã

o 
In

te
rn

a 
 

Ac
ei

ta
çã

o 
Ex

te
rn

a 
 

Le
gi

tim
aç

ão
 

Aceitação 
ampla por  

parte da equipe 
e da sociedade 

Johnson, Dowd e 
Ridgeway (2006);  

Drori e Honig 
(2013);  

Casagrande (2015) En
tre

vi
st

as
 

M
íd

ia
, D

oc
um

en
to

s.
 

      

Criar um 
programa de 

desenvolvimento 
da cultura 

organizacional 
sustentável 

baseado nos 
passos do 
Modelo de 
Johnson,  
Dowd e 

Ridgeway  
(2006). 

Desafios e 
oportunidades 

para 
desenvolvimento 

de cultura 
organizacional 

C
re

nç
as

, V
al

or
es

, P
ro

ce
ss

os
,  

Pe
rfi

l d
a 

Li
de

ra
nç

a 

Programas 
existentes, 

boas práticas e 
oportunidades. 

Autores:  
Schein (2009); 

Northouse (2013);  
Laloux (2017);  
Johann (2013);  
Reiman (2013),  
Sisodia, Henry e 

Eckschmidt (2018); 
Rocha; Goldschmidt 

(2011),  
Elkington (2012); 

Munck (2014); 
Freeman; Harrison; 

Zyglidopoulos, 
(2018);  

Barrett (2017a); 
Barrett (2017b). 

R
ef

er
en

ci
al

 te
ór

ic
o;

  
En

tre
vi

st
as

; D
oc

um
en

to
s.

 

Fonte: A autora, 2019. 
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3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

O delineamento deste estudo enquadra-se como pesquisa qualitativa, 

realizada por meio de entrevistas de campo, conduzidos com líderes de Empresas B. 

 

3.3.1 Metodologia  

 

No que se refere à abordagem, a pesquisa é qualitativa e consiste em um 

conjunto de práticas interpretativas que torna a realidade visível, por meio de múltiplos 

registros. Os pesquisadores qualitativos não visam representatividade numérica, 

estudam os contextos e buscam entender ou interpretar os fenômenos (POZZEBON; 

PETRINI, 2013). 

Para entender se o processo de certificação configura-se como uma forma de 

legitimação da cultura organizacional sustentável, torna-se importante obter uma visão 

completa e aprofundada que permita maior proximidade em relação ao objeto 

estudado, assim a pesquisa qualitativa por meio de entrevistas e análise de 

documentos se mostra aderente ao objetivo geral almejado.  

Quanto ao ambiente, configura-se como pesquisa de campo e quanto aos 

propósitos classifica-se como exploratória já que considera variados aspectos 

relativos ao fenômeno estudado, bem como prover maior familiarização com o 

problema apresentado (GIL, 2019). 

Quanto a técnica para análise dos dados, optou-se pela análise do discurso, 

já que esta não descarta o conteúdo, ou o que está sendo dito, e vai além, 

investigando como este é usado para o alcance de determinados efeitos. Trata-se de 

técnica que visa compreender a análise do discurso como um ato resultante da 

comunicação, um ato social que é construído na relação entre as partes envolvidas 

(BALLALLAI, 1989; VERGARA, 2015). 

Baseado nesse conceito, a presente pesquisa fez uso do modelo de Johnson, 

Dowd e Ridgeway (2006) como referência para a análise deste estudo e a Figura 6 

apresenta este modelo: 
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Figura 6 – Modelo de Legitimação de Johnson, Dowd & Ridgeway (2006) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) com base  

em Johnson, Dowd e Ridgeway, 2006 e Casagrande, 2015.  

Com a conceituação baseada nos ensinamentos de Casagrande (2015), 

demonstrada na Figura 6, considera-se a partir deste ponto a explicação do modelo 

utilizado na pesquisa. 

A etapa de Inovação é dividida em Diagnóstico e Motivação e diz respeito à 

necessidade que originou a nova prática.  

A etapa da Validação, a seu turno, subdivide-se em interna (local) e externa 

(stakeholders). Com efeito, como consequência de ser aceita, a Inovação adquire 

Validação Interna, que representa uma nova maneira aceitável de “fazer as coisas” 

para atender às necessidades e/ou objetivos da organização. Quanto à Validação 

Externa, deve ser considerado que o processo de legitimidade tem inter-relação com 

fatores externos.  

Após a validação, chega-se ao momento da Difusão da nova prática, ou seja, 

disseminar esta prática como algo que permeia a organização e permite que 

entendimentos e significados sejam compartilhados. Divide-se em Conexão Interna e 

Engajamento.  

E, por último, a fase do Consenso, que consiste na aceitação ampla da nova 

prática, tornando-se, assim, parte da cultura partilhada, funcionando como propulsor 

de comportamentos futuros em contextos diversos (CASAGRANDE, 2015; 

JOHNSON; DOWD & RIDGEWAY, 2006).  
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3.3.2 Instrumento de Coleta de Dados 

 

De acordo com o referencial teórico utilizado e com os objetivos geral e 

específicos desta pesquisa, foi elaborado, para ir a campo, questionário 

semiestruturado, com roteiro prévio de perguntas.  

O questionário semiestruturado permite ao entrevistador seguir etapas que 

corroboram com a intenção de responder a pergunta de pesquisa e ao mesmo tempo 

oferece oportunidade de flexibilização ao entrevistador, permitindo a obtenção de 

informações de como os sujeitos agem em relação aos sistemas de representação 

social suscitados pela pesquisa e a relação com suas práticas individuais (MELO; 

GODOI; SILVA, 2010).  
Buscando maior consistência na formatação do roteiro, procurou-se relacionar 

os objetivos específicos desta pesquisa de forma que estivesse consoante com o 

referencial teórico e com as categorias propostas pelo modelo de legitimidade de 

Johnson, Dowd e Ridegeway (2006). 

O instrumento de coleta de dados contou com 21 perguntas abertas, que 

estão subdivididas de acordo com as categorias propostas pelo modelo e os objetivos 

específicos que esta pesquisa pretendeu responder (Quadro 9): 

Quadro 9 – Instrumento de coleta de dados 

INOVAÇÃO – Busca atender as necessidades da empresa por meio de um novo objeto social, 
neste caso a certificação como Empresa B. Esta etapa é composta da fase de Diagnóstico que 
avalia qual a necessidade a ser atendida com a nova prática e a Motivação, ou seja, o propósito 
a que serve a implementação da certificação. 

DIAGNÓSTICO MOTIVAÇÃO 

Q1) Como surgiu a necessidade/interesse 
na certificação como empresa B? 

Q2) Qual o propósito que motivou a busca 
pela certificação? 

VALIDAÇÃO LOCAL – Considera como a inovação aborda e se relaciona com os atores da 
organização. Consta das etapas de Validade Interna, que visa demonstrar de que forma os atores 
internos validaram a adoção da nova prática e a Validação Externa, considerando a validação 
de forma mais ampla, incluindo os stakeholders. 

VALIDAÇÃO INTERNA VALIDAÇÃO EXTERNA 

Q3) Como o grupo/pessoa que conduziu 
este processo de certificação justificou 
internamente este projeto? 

Q6) De que forma foram consideradas as 
expectativas e necessidades dos 
stakeholders externos (clientes, 
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Q4) Como foi o processo de aceitação 
pelos colaboradores/líderes ao se 
tornarem uma empresa B? 

Q5) Foram necessários ajustes internos 
para conseguir a certificação? Quais? 

fornecedores, comunidade)  
no processo de certificação? 

Q7) E agora que já são uma empresa B, 
como realizam esta integração com os 
stakeholders? (ou como mapeiam as 
expectativas) 

Q8) Quais foram os desafios internos e 
externos para que este processo 
acontecesse? Em algum momento 
pensaram que não daria certo? Como 
reestabeleceu a continuidade? 

DIFUSÃO – Considera que após validação o novo objeto social deve ser difundido em novas 
situações na organização, considerando a inter-relação das áreas envolvidas (Conexão interna) 
e o Engajamento por meio de ações que criam o envolvimento coletivo. Torna-se, portanto, um 
esquema cultural útil e necessário para entender como se realizam as práticas na organização. 

CONEXÃO INTERNA ENGAJAMENTO 

Q9) Como são feitas as comunicações e 
divulgações sobre o processo de 
certificação e de que forma ocorre a 
comunicação interna sobre os 
princípios que regem uma empresa B? 

Q10) Como as experiências vivenciadas no 
processo de certificação foram 
compartilhadas e socializadas na 
empresa? E agora? 

Q11) O processo de certificação trouxe 
desafios para a cultura organizacional? 
Quais? Como foram superados? 

Q12) E agora que já são uma empresa B, 
como realizam esta integração com os 
stakeholders? 

Q13) Quais são os fatores que demonstram a 
conexão entre a certificação e as 
práticas do dia a dia organizacional? 

Q14) Como se realiza/realizou a 
sensibilização com os colaboradores 
sobre o processo de certificação e sobre 
as práticas atreladas a certificação? 

Q15) Os colaboradores são incentivados a 
conhecer e praticar as “diretrizes” de 
uma empresa B Certificada? De que 
forma? 

CONSENSO – Novo objeto social adquire aceitação ampla, tornando-se parte da cultura 
compartilhada, usado para enquadrar o comportamento futuro em diferentes contextos. Formado 
pela Aceitação Interna que envolve os instrumentos utilizados para o estabelecimento de um 
entendimento coletivo e a Aceitação Externa que envolve o endosso dos stakeholders. 

ACEITAÇÃO INTERNA ACEITAÇÃO EXTERNA MONITORAMENTO 

Q16) A certificação é 
valorizada pelos 
colaboradores?  
De que forma? 

Q17) Como podemos 
identificar a conexão 
dos colaboradores 
com o fato de serem 
uma empresa B? 

Q18) Quais os meios de 
comunicação utilizadas 
pela empresa para 
demonstrar que são 
uma empresa B? 

Q19) A certificação traz 
algum tipo de benefício 
para a marca? Qual? 

Q20) De que forma são 
mensurados os 
resultados/benefícios  
da certificação? 

Q21) A empresa tem 
indicadores para 
monitorar os 
progressos em relação 
aos impactos gerados? 
Quais são? 

Fonte: A autora, 2019. 
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3.3.3 Delimitação da Pesquisa  

 

O universo da pesquisa foi constituído por uma primeira delimitação que 

considerou que as entrevistas seriam realizadas com líderes de Empresas B. As 

empresas B são empresas que possuem uma certificação conferida pelo B-Lab e 

incluem em seus modelos de negócio a vocação de resolver problemas sociais e 

ambientais a partir de suas atividades, produtos ou serviços. Atualmente no Brasil, 

segundo dados do Sistema B (representante do B-Lab no Brasil), são mais de 150 

empresas brasileiras cerificadas.  

Deste universo, inicialmente, foram consideradas duas variáveis, porte e 
segmento, para a delimitação da pesquisa. A primeira foi identificar entre as 

empresas B, aquelas com pelo menos 100 colaboradores – denominadas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como de médio porte – e 

atuantes no setor industrial ou serviços de maior volume, para que fosse possível a 

verificação dos aspectos referentes a cultura organizacional.  

Passou-se para a pesquisa no site do Sistema B, que conta com a relação e 

descrição das empresas certificadas. Foram identificadas, para um contato inicial oito 

empresas selecionadas, apontadas no Quadro 10:  

Quadro 10 – Empresas selecionadas – Primeira etapa  

Empresas Ramo de 
atuação 

Empresa 1 – Energia Renovável Indústria 

Empresa 2 – Alimentação, Chocolates e Cafés Especiais Indústria 

Empresa 3 – Securitização Imobiliária, Securitização Agro, Gestão de Recebíveis Serviço 

Empresa 4 – Cosméticos, Saúde e Beleza Indústria 

Empresa 5 – Aluguel de Carros Serviços 

Empresa 6 – Produção de bebidas – Vinhos e Sucos Indústria 

Empresa 7 – Alimentos saudáveis Indústria 

Empresa 8 – Construção casas populares Serviço 

Fonte: A autora, 2019. 
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Os contatos com os líderes destas oito primeiras empresas foram 

estabelecidos de formas variadas. Alguns via e-mail, conforme indicado no site do 

Sistema B e outros via LinkedIn com os líderes destas empresas. Também foi enviado 

e-mail para o Sistema B no Brasil solicitando apoio no contato com estas empresas. 

Destas empresas pré-selecionadas, três delas, (Empresa 1; Empresa 2 e 

Empresa 3) foram muito receptivas logo de início, os próprios CEO’s /Fundadores das 

empresas se disponibilizaram a conversar e demonstraram muita abertura para 

conhecer os objetivos da pesquisa. Com as Empresas 1 e 2 a entrevista foi realizada 

nas sedes das empresas em São Paulo, o que enriqueceu a pesquisa.  

A Empresa 4, era considerada bastante relevante no cenário da pesquisa, 

pelo porte, nível de reconhecimento e protagonismo no movimento B. Foram 

estabelecidos vários contatos via e-mail e realizada abordagem da liderança via 

LinkedIn. Esta abordagem surtiu efeito e houve abertura para participar, inclusive 

colocando a pesquisadora em contato com sua secretária, mas apesar da disposição 

inicial, o contato não reverteu em uma agenda para entrevista. 

Em um segundo momento foi possível viabilizar a participação da Empresa 5, 

neste caso a entrevista foi com a profissional que conduziu o processo de certificação 

junto com o CEO da empresa. A entrevista foi realizada na nova sede da empresa. 

A Empresa 6, por ser uma indústria relevante no cenário industrial do Paraná, 

também era estimada como participante importante. Foram estabelecidos diversos 

contatos sem sucesso. Constatou-se que houve mudança de profissional que estava 

responsável pela certificação da empresa. Mas, mesmo após reestabelecer o contato 

com a pessoa correta, e após muitas trocas de mensagens que demonstraram 

abertura e interesse, não foi disponibilizado pela empresa um horário para a 

entrevista.  

Com a Empresa 7 não foi possível conversar com um representante, mesmo 

buscando algumas referências e indicações dentro do próprio Sistema B. Sabe-se que 

a empresa passou por processo de venda para uma empresa multinacional o que 

ocasionou troca nos quadros de gestão, o que pode ter influenciado na dificuldade de 

contato. 

A Empresa 8 foi acionada diversas vezes por e-mail e via contato no LinkedIn 

com seu fundador, não houve retorno.  

De forma concomitante buscou-se ampliar a base da pesquisa, e foram 

consideradas mais duas empresas, pertencentes a Comunidade B no Paraná e que 
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prontamente se disponibilizaram a participar também por afinidade com a 

pesquisadora, a saber: 

Quadro 11 – Empresas selecionadas – Segunda etapa  

Empresas Ramo de 
atuação 

Empresa 9 – Editora de Livros Serviço 

Empresa 10 – Consultoria Desenvolvimento Humano e Organizacional Serviço 

Fonte: A autora, 2020. 

A entrevista com a Empresa 9 foi realizada no escritório da pesquisadora e a 

entrevista com a Empresa 10, no escritório da empresa em Curitiba.  

Ainda com objetivo de conhecer mais sobre o processo de certificação em 

Empresas B e de que forma contribui para a cultura organizacional, buscou-se por 

indicação dos próprios líderes entrevistados o contato com mais três empresas para 

a pesquisa. 

Quadro 12 – Empresas selecionadas – Terceira etapa  

Empresas Ramo de 
atuação 

Empresa 11 – Consultoria em Sustentabilidade Serviço 

Empresa 12 – Rede de Escolas de Inglês Serviço 

Empresa 13 – Empresa de Locação de veículos Serviço 

Fonte: A autora, 2020. 

Com as Empresas 11, 12 e 13 que estão localizadas em São Paulo, foram 

realizadas entrevistas via telefone.  

Após exaustivo trabalho de formação da base da pesquisa, a configuração da 

amostra ficou em nove empresas participantes, que para efeito da análise dos 

resultados, tiveram a seguinte codificação: 
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Quadro 13 – Empresas participantes 

Empresa Setor 
Score na 

avaliação de 
impacto 

Cargo do 
entrevistado 

Código 
na 

pesquisa 

Empresa 1 – Energia 
Renovável/Vapor de 

biomassa 
Indústria 94,0 CEO/Fundador E1 

Empresa 2 – Alimentação, 
Chocolates e Cafés 

Especiais 
Indústria 

Ainda não 
divulgado, 

processo recente 
CEO/Fundador E2 

Empresa 3 – Securitização 
Imobiliária, Securitização 

Agro, Gestão de Recebíveis 
Serviço 109 CEO/Fundador E3 

Empresa 4 –  
Aluguel de Carros Serviços 82,4 Head de 

Comunicação E4 

Empresa 5 –  
Editora de Livros Serviço 105 CEO/Fundadora E5 

Empresa 6 – Consultoria  
em desenvolvimento 

organizacional 
Serviço Não  

encontrado 

Vice-Presidente 
no momento da 

Certificação. 
Atual Membro do 

Conselho. 

E6 

Empresa 7 – Consultoria  
em Sustentabilidade Serviço 114 CEO/Fundador E7 

Empresa 8 – Rede de 
Escolas de Inglês Serviço 124 CEO/Fundador E8 

Empresa 9 – Empresa de 
Locação de veículos Serviço 84 Gestora de 

Sustentabilidade E9 

Fonte: A autora, 2020. 

 

3.3.4 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Na pesquisa qualitativa, o entrevistador assume um papel importante já que a 

coleta deve ser feita pelo maior número de fontes de informação. Os pesquisadores 

qualitativos têm a oportunidade de falar diretamente com as pessoas e observar seu 

comportamento dentro do contexto. Trata-se de um processo emergente, que pode 

sofrer alterações no momento da coleta de dados (MELO; GODOI; SILVA, 2010; 

POZZEBON; PETRINI, 2013; VERGARA, 2007; 2015). 
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Para responder a pergunta de pesquisa – O processo de certificação pode se 

configurar como forma de legitimação de uma cultura organizacional sustentável? – 

levou-se em consideração a necessidade de conhecer o Movimento B, as fases de 

certificação como Empresa B, as empresas B selecionadas para a pesquisa, e a 

realidade das empresas certificadas por meio da realização de entrevistas com seus 

líderes. A coleta foi realizada em duas etapas. 

A primeira etapa foi a busca de dados secundários, que contou como 

principal fonte os sites do Sistema B (Brasil) e do B-Lab (EUA), artigos científicos e 

dissertações com informações sobre as Empresas B. Para conhecer o perfil das 

empresas pesquisadas utilizou-se as informações constantes no site do Sistema B, 

que disponibiliza um espaço para que as empresas certificadas forneçam 

informações relevantes, vídeos e fotos sobre sua atuação e os impactos 

socioambientais (Figura 7): 

Figura 7 – Demonstração Sistema B 

  

 
Fonte: Sistema B, [2020c] e Grupo Gaia, 2016.  
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Ainda no site do Sistema B ou mesmo no site global do B-Lab é possível ter 

acesso as Avaliações de Impacto das empresas pesquisadas, pontuação obtida em 

cada um dos eixos de análise e premiações recebidas pelo B-Lab. O objetivo desta 

etapa é obter informações, conhecer o conjunto no qual os líderes estão inseridos e 

criar a contextualização necessária para depois complementar com os dados obtidos 

por meio de entrevista (VERGARA, 2007).  

A segunda etapa foi a coleta de dados primários por meio de entrevistas, em 

que o pesquisador desenvolveu um conjunto de questões definidas previamente em 

um roteiro semiestruturado, para buscar respostas aos objetivos desta pesquisa, com 

base no modelo do processo de legitimação desenvolvido por Johnson, Dowd e 

Ridgeway (2006).  

As entrevistas individuais tiveram duração média de 1 hora, foram gravadas 

e, posteriormente, transcritas para então serem analisadas. A entrevista reproduz um 

contexto semelhante ao de uma conversa informal, estando o entrevistador atento 

para dirigir a discussão, fazer perguntas adicionais e tirar dúvidas no momento 

oportuno. As entrevistas foram realizadas de forma presencial e por telefone e 

possibilitaram alcançar uma variedade de impressões e percepções. 

A abordagem para a realização das entrevistas foi efetuada diretamente com 

os líderes das empresas definidas, contato este que se estabeleceu explicando os 

objetivos e contexto da pesquisa e solicitando a participação. A proposta no 

agendamento das entrevistas foi sempre da realização de forma presencial, na sede 

da empresa o que acrescenta elementos importantes para o pesquisador, que 

segundo Gil (2019), deve reunir fontes em três grupos principais: observação, 

documentos e entrevista.  

As entrevistas presenciais foram realizadas com cinco empresas, três delas 

localizadas em Curitiba (E4, E5, E6) e duas delas localizadas em São Paulo (E1, E3), 

por meio de horários agendados com os líderes representantes. Por questão de 

agenda e disponibilidade de horário, com outros quatro líderes que estão localizados 

na cidade de São Paulo, as entrevistas foram concretizadas por meio de conversas 

telefônicas (E2, E7, E8, E9).  

A presença nas sedes das empresas permitiu observar questões relacionadas 

aos aspectos de artefato cultural, tais como: estrutura física, mobiliário, vestimentas e 

comunicação visual (SCHEIN, 2017). Possibilitou também acesso a materiais como 
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murais, jornais internos e conversar informalmente com profissionais do quadro de 

colaboradores. Estes dados serão considerados quando da análise dos resultados.  

 

3.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 
 

Para a realização da análise dos dados foi utilizada a técnica de análise do 

discurso (ORLANDI, 2009; VERGARA, 2015), que possibilita apreender como uma 

mensagem é transmitida, explorar o sentido do que é dito captando o como e a quem 

se diz e em que circunstâncias. 

A análise do discurso compõe diferentes abordagens e de forma geral são 

consideradas duas principais escolas. A escola anglo-saxã, diz respeito a uma 

perspectiva pragmática, ou seja, incorpora conteúdos linguísticos e o contexto 

comunicativo do discurso, sendo marcada pelo discurso da Antropologia. A escola 

francesa marcada pelo discurso da psicanálise tem orientação de cunho linguístico, 

privilegia a ligação entre as formas de discurso e o usuário da língua, estudando 

padrões do discurso que emergem de processos mentais bastante comuns nas 

pesquisas das áreas de psicologia e filosofia.  

Esta técnica, não objetiva a exaustividade nem a completude em relação ao 

objeto empírico, já que não visa demonstração, mas sim a produção de efeito de 

sentido (ORLANDI, 2009). 

Para este estudo optou-se pela abordagem pragmática da análise do 

discurso, que busca o sentido do discurso expresso por meio de seu caráter utilitário, 

ou seja, da forma como pode ser utilizado em um determinado contexto. Indica-se a 

utilização desta técnica e desta abordagem, quando o objetivo do pesquisador 

considera o conteúdo do que está sendo dito, mas procura entender como este pode 

ser usado para o alcance de um determinado efeito (VERGARA, 2015). 

Considerou-se que o objetivo geral da pesquisa é entender se a certificação 

pode se configurar como forma de legitimação de uma cultura organizacional 

sustentável e a forma de coleta de dados principal foi a entrevista com os líderes das 

empresas. 

A análise do discurso visa identificar significados explícitos e implícitos nas 

falas, manifestações de sentimentos, interações e principalmente buscar as relações 

existentes entre as falas e os objetivos específicos da pesquisa (PERREIRA, 1991; 

ORLANDI, 2009). 
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Assim, após a primeira fase de revisão da literatura pertinente ao problema de 

pesquisa, seguiu-se para a escolha do material, composto pelas transcrições das 

entrevistas realizadas e as anotações feitas durante a pesquisa. Todas as entrevistas 

realizadas foram consideradas, e transcritas de forma integral, considerando pausas, 

hesitações e interrupções. Da mesma forma as observações realizadas em campo 

foram acolhidas como material de análise, já que a análise do discurso interessa-se 

por práticas discursivas de diferentes natureza: imagem, som, letra, etc. 

Compreendendo a exploração do material, a terceira fase buscou identificar 

as ideias principais dos textos oriundos das transcrições das falas dos entrevistados. 

Foram definidas quatro categorias de análise e a partir desta referência buscou-se no 

discurso os pontos chave que conectavam o discurso às categorias previamente 

definidas para análise.  

Como forma de aprofundamento da análise, a quarta fase contemplou os fatos 

de cada um dos discursos e estabeleceu a relação entre o conteúdo do discurso, as 

categorias de análise, as subcategorias, os elementos de análise e elementos 

implícitos e explícitos das falas, contidos no material coletado. Todo discurso foi 

considerado como parte de um processo discursivo mais amplo que pôde ser 

recortado para demonstrar as ideias principais do discurso. A forma de recorte foi 

determinada pela representatividade do discurso e relação com o dispositivo teórico 

da interpretação realizada. 

A quinta fase compreendeu o tratamento dos resultados e confrontou os 

achados da quarta fase com a teoria que deu suporte ao estudo. Nesta etapa a teoria 

interveio para reger a relação existente entre o discurso, a teoria e a análise do 

pesquisador. Incluiu fragmentos do discurso e dos materiais analisados para ilustrar a 

interpretação do pesquisador. 
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4 RESULTADOS 
 

A apresentação de resultados foi realizada levando-se em consideração o 

objetivo geral deste trabalho, que é analisar se a certificação como Empresa B pode 

se configurar como forma de legitimação de uma cultura organizacional sustentável.  

Para Rossoni (2016), as organizações estão imersas no ambiente social, de 

sorte que o processo de legitimação deve ser compreendido por sua congruência com 

os valores, crenças, leis e normas do ambiente em que estão inseridas.  

Desta forma parte-se do princípio que a legitimação não é dada e que pode 

ser construída por atores locais, em situações específicas e acerca de sua própria 

interpretação (SCOTT, 2008).  

Conforme detalhado na sessão que aborda a metodologia da pesquisa, para 

o alcance do escopo pretendido, valeu-se de instrumento de pesquisa baseado no 

modelo de legitimação de Johnson, Dowd e Ridgeway (2006) que prevê quatro fases 

para a legitimação, a saber:  

A etapa de Inovação diz respeito à necessidade que originou esta nova 

prática. No caso desta pesquisa, a proposta é entender por meio da visão dos líderes, 

qual o propósito por trás da opção por uma certificação de sustentabilidade como 

Empresa B, e de que forma esta nova prática se alinha à alguma necessidade do líder 

ou do negócio. 

A etapa da Validação, a seu turno, subdivide-se em interna (local) e externa 

(stakeholders). Com efeito, como consequência de ser aceita, a Inovação adquire 

Validação Interna, que representa uma nova maneira aceitável de “fazer as coisas” 

para atender às necessidades e/ou objetivos da organização. Uma vez validado, o 

original jeito de “fazer as coisas” pode ser difundido em outras situações locais.  

Nesta pesquisa, a validação interna busca entender como foi conduzida e 

apresentada esta nova prática para os atores que fazem parte do processo e como 

originou mudanças provocando alinhamentos necessários entre a certificação e o 

contexto que estava estabelecido na organização.  

Quanto à Validação Externa, deve ser considerado que o processo de 

legitimidade tem inter-relação com fatores externos, procurando, portanto, por meio 

desta pesquisa entender de que forma os interesses dos stakeholders balizaram a 

adoção da nova prática (clientes, fornecedores, comunidade) (CASAGRANDE, 2015; 

JOHNSON; DOWD; RIDGEWAY, 2006).  
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Após a validação, chega-se ao momento da Difusão da nova prática, ou seja, 

disseminar esta prática como algo que permeia a organização e permite que 

entendimentos e significados sejam compartilhados. Nesta etapa, busca-se entender 

os desafios em desenvolver a Conexão Interna entre as áreas da empresa e as formas 

de comunicação da nova prática. Investiga o Engajamento ao analisar as ações 

estabelecidas para criar envolvimento coletivo fazendo com que a nova prática se 

torne parte da cultura organizacional e seja considerada como um guia 

(CASAGRANDE, 2015; JOHNSON; DOWD; RIDGEWAY, 2006).  

E por último a fase do Consenso, que consiste na aceitação ampla da nova 

prática, tornando-se, assim, parte da cultura partilhada, funcionando como propulsor 

de comportamentos futuros em contextos diversos (CASAGRANDE, 2015; 

JOHNSON; DOWD; RIDGEWAY, 2006).  

Aqui fica evidente a visão cognitiva de legitimação proposta por Scott (2008), 

que se origina da conformação com uma situação, padrão estrutural ou referência, 

que ao adotar uma estrutura tida como certa, busca a legitimidade que se origina deste 

elemento pelo fato deste ser socialmente aceito.  

O novo objeto social faz emergir uma cultura de sustentabilidade, reconhecida 

tanto interna quanto externamente por seus valores, artefatos, pressupostos básicos 

e ideologia central (JOHAN, 2013; SCHEIN, 2017). 

O método escolhido prevê a análise do discurso por meio de entrevistas com 

líderes das Empresas B, e o principal objetivo foi analisar se a certificação pode se 

configurar como forma de legitimação de uma cultura organizacional sustentável, 

analisando de que maneira a nova prática gerada pela certificação legitima um novel 

objeto social, caracterizado pelo compartilhamento de crenças sobre como as coisas 

devem ser e por novos padrões de comportamento que se tornam amplamente aceitos 

no quadro cultural mais amplo. Assim, o objeto social adquire características sociais 

tomadas como legítimas, no caso desta pesquisa a cultura organizacional sustentável. 

A Figura 8 ilustra esse processo. 
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Figura 8 – Processo de Legitimação do Objeto Social 

 
Fonte: A autora, 2020. 

Segundo Johnson, Dowd e Ridgeway (2006), para estabelecer um novo 

objeto social, o processo de legitimação leva em consideração quatro fases: 

a) Inovação; b) Validação; c) Difusão; e, d) Consenso, que passam a ser brevemente 

conceituadas e analisadas no contexto desta pesquisa, estabelecendo a necessária 

correlação entre os resultados encontrados e os objetivos específicos definidos. 

 

4.1 IDENTIFICAR AS MOTIVAÇÕES PARA A CERTIFICAÇÃO COMO EMPRESA 
B – INOVAÇÃO 

 

A Inovação consiste na primeira fase do modelo de legitimação proposto, e 

busca atender às necessidades da empresa por meio da adoção de uma nova prática, 

neste caso a certificação como Empresa B. 

Esta etapa é composta de duas subcategorias: 1) Diagnóstico, que avalia 

qual a necessidade a ser atendida com a nova prática; e, 2) Motivação, que considera 

o propósito a que se destina a implementação da certificação. Ao analisar a fase de 

Inovação, pretende-se entender como foi detectada a necessidade e a motivação para 

a certificação, como esta emergiu, e a qual necessidade, propósito ou meta atende.  

De acordo com as entrevistas, e consoante método definido anteriormente, 

ficou claro que a necessidade que originou a certificação não configura demanda para 

cumprir deficiência qualquer, ou mesmo resolver um problema, mas como 

oportunidade de pertencimento a um movimento que encontra eco em valores 

pessoais do líder ou em práticas organizacionais que já estavam estabelecidas. O uso 

dos pronomes pessoais “eu” e “nós” nos discursos indica o envolvimento estabelecido 

pelas lideranças no processo de certificação. Nesse sentido, a título demonstrativo, 

vejam-se os seguintes exemplos: 
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(E1) “A única coisa que eu achava de fato motivador era: aqui eu vou conviver 
com uma turma que pensa parecido. E a pretensão era mais essa, entrar 
numa turma que tinha uma visão de mundo mais parecida. E esse foi de fato 
o lado mais legal da história.” 
 
(E2) “A gente criou um vínculo muito grande com isso, porque é algo que faz 
sentido para a gente. Então mais do que qualquer coisa, como a empresa 
começou muito com estes pilares do Sistema B, quando a gente conheceu, 
que existe uma rede de empresas que estava fazendo coisas parecidas... eu 
acho que é um sentimento de pertencimento.” 
 
(E7) “Já éramos uma empresa que atuava em sustentabilidade […] eu não 
tinha um apreço especial, mas no minuto que a gente se aproximou do 
Sistema B, o processo de certificação, ele se mostrou bastante diferenciado 
porque ele ia muito mais profundo do que outros que a gente tinha ajudado a 
construir. Depois, eu acabei indo para o encontro global que acontece nos 
Estados Unidos e conhecendo as pessoas, os empresários B’s, o pessoal do 
B-Lab, deu para realmente sentir que mais do que a certificação ser diferente, 
tinha uma coisa mais profunda ali. Na verdade, ali que deu o ‘match’ de um 
reconhecimento de tribo, né? Tipo, finalmente um grupo que o propósito é o 
mesmo, não é algo tão superficial, como por vezes acaba acontecendo. 
Então, ali dava para perceber uma diferenciação bem grande […] daí foi 
paixão.” 
 
(E2) “O que mais eu enxergo, como benefício da certificação é fazer parte de 
uma comunidade de pessoas que comungam da mesma visão de mundo ou 
de negócio […] O que eu acho interessante, é a comunidade a qual a gente 
faz parte, ela aglutina ou aproxima pessoas que tem visão comum.” 

 

No depoimento dos líderes é possível perceber como há grande referência à 

busca pela certificação com propósito de pertencimento a uma comunidade de 

pessoas que partilham valores comuns. O próprio movimento B declara o objetivo de 

fomentar uma comunidade global de líderes empresariais comprometidos em 

compartilhar prosperidade global e se reconhecem como:  

 

[…] um movimento em que o encontro surge quando percebemos que 
compartilhamos a mesma busca: uma nova “genética” econômica que 
permita que os valores e a ética inspirem soluções coletivas sem esquecer 
das necessidades particulares. (SISTEMA B, [2020a]) 

 

Outra iniciativa do Movimento B que reforça o desejo de pertencimento 

relatado pelos entrevistados, é o formato adotado na América do Sul pelo Sistema B, 

que criou comunidades de práticas locais, que dão suporte às Empresas B (PALAZZI, 

2018). É formada por representantes da Academia, líderes de opinião, líderes da 

sociedade civil, investidores e representantes de órgãos governamentais conforme a 

Figura 9: 
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Figura 9 – Comunidades do Movimento B na América do Sul 

 
Fonte: Sistema B, [2019]. 

Estas comunidades de práticas objetivam criar uma aproximação do Sistema 

B com diversos atores e reforçam nas empresas certificadas o compromisso assumido 

por meio da Declaração de Interdependência.  

Figura 10 – Declaração de Interdependência 

 
Fonte: Sistema B, [2020e]. 
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A Declaração de Interdependência, apresentada na Figura 10, faz parte de 

um dos pilares do movimento das Empresas B, que formam uma comunidade mundial 

de mais de 3.275 empresas, sendo 150 indústrias em 71 países, dotado de objetivo 

único norteador que é usar os negócios como uma força para fazer o bem (B-LAB, 

[2019]).  

O mote de usar os negócios como força para fazer o bem é expresso por um 

propósito identificado no discurso dos líderes entrevistados. Segundo Sisodia, Henry 

e Eckschmidt (2018, p. 39) “propósito é o consenso, a interseção entre sua paixão e 

talentos e as necessidades da sociedade”. Ter clareza de propósito se tornou 

essencial para as empresas, já que o propósito organizacional é considerado bússola 

para orientação e direção ao negócio. Ao identificarem um sentido maior para as 

organizações, os líderes adquirem uma visão de longo prazo, capaz de influenciar o 

modelo de negócios vigente, promovendo mudanças que atendam, não apenas os 

próprios interesses, como também as demandas da sociedade, conforme confirma a 

fala a seguir:  

 

(E6) “Então o nosso propósito é criar relações saudáveis e aí, como isso já 
está no nosso DNA, a gente entende que dentro dos pilares e premissas dos 
princípios do Sistema B, isso também é forte porque ele fala muito […] que 
qualidade que a gente precisa ter de relação e o impacto da gente no mundo, 
não é? Que é justamente uma das coisas que para a gente é importante.”  

 

Desta forma, se a missão da empresa é um “o quê”, a visão é um “onde”, o 

propósito é o “porquê” (REIMAN, 2013). As empresas são criadas para um consumidor 

que quer algo em troca, quando se adiciona a esta marca um propósito, diz-se que 

esta marca tem uma posição e então, não se compra apenas um produto, compra-se 

uma ideia, um conceito (REIMAN, 2013; SISODIA; HENRY; ECKSCHMIDT (2018).  

 

(E8) “Na verdade já nasceu com esta mentalidade […] sempre teve esta 
mentalidade muito forte […] de resolver um problema social e de 
naturalmente buscar as melhores práticas, práticas mais sustentáveis, isso 
sempre fez parte do nosso DNA, nunca foi por dinheiro.” 

 

Ao responder de que forma diagnosticou a necessidade da certificação, os 

entrevistados usaram de palavras como “propósito” e “DNA”, além de expressões 

como “nascemos assim” e “sempre tivemos esta mentalidade” que demonstram 

atender a uma motivação intrínseca para a certificação, mais do que propriamente 
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uma necessidade. Neste sentido, os discursos demonstraram orgulho pela 

identificação natural ao movimento. A Inovação trazida pela nova prática cria narrativa 

que conecta a proposta do movimento B a algo que já existia nestes líderes e na 

organização e que “ganha tangibilidade” (E6) por meio da certificação. Vejam-se os 

relatos que expressam esta aproximação de valores individuais com o movimento: 

 

(E5) “A gente conheceu o livro do Sistema B, que é o Manual das Empresas 
B e aí a gente conheceu o quê era o sistema B, fez todo o sentido para a 
gente porque era exatamente o que a gente era […] a gente já nasceu com 
este DNA.” 
 
(E4) “Era algo que a gente já fazia, então […], a gente está nesse caminho, a 
gente tem que fazer alguns ajustes com certeza, mas assim, já faz sentido 
para a gente.” 
 
(E5) “Certificação B não deveria ser tática de negócio, certo? Tática 
mercadológica, tá? O que eu ganho com isso? Não, tipo, o que o mundo 
ganha por você ter práticas e um propósito que são reconhecidas por uma 
entidade acreditada”. 

 

Tais manifestações demonstram que há alinhamento pessoal da liderança 

com os princípios das Empresas B. Segundo Barrett (2017b), isto significa que quando 

os líderes operam de acordo com aquilo que defendem, são mais autênticos e agem 

com integridade. A integridade entre discurso e ação aparece no contexto dos 

discursos dos líderes como algo que está na base das motivações expressas: 

 

(E7) “Desde que eu tinha aberto a empresa lá atrás em 2003, eu acreditava 
que as empresas tinham um papel diferente do que simplesmente ser 
movidos pelo lucro, né? Quando a gente se depara com este movimento 
especificamente dá para perceber que são pessoas que estão querendo e 
acreditando na mesma coisa.” 
 
(E2) “Eu digo que nós nascemos B, desde o princípio, quando a gente pensou 
em fazer a ‘start-up’ de chocolate ‘linkado’ ao impacto socioambiental, não 
avaliávamos em não ser B. Porque está no nosso DNA, tipo, a forma que o B 
faz é a forma que a gente faz e a gente acredita que tem que ser feito.” 

 

O papel central que o líder principal da empresa ou o fundador exerce na 

cultura organizacional é endossado por muitos autores como fator chave. Johann 

(2013) aponta a “ideologia central” que é composta pelos valores mais autênticos e 

fortes, e que são forjados no sonho da fundação da empresa.  
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(E2) “Eu conheço o sistema B de outras vidas eu digo […] como fui Natura, e 
a Natura foi uma das primeiras empresas a adotarem o Sistema B e o meu 
contexto hoje, meu principal sócio é fomentador do Sistema B, o que eu digo 
hoje é que eu tenho um olhar menos da certificação, mas muito mais como 
modelo, visão de negócio de que é esse caminho como alternativa exigido 
aos negócios de quem hoje busca negócios mais conscientes, com líderes 
conscientes e ter o papel do impacto, né?” 

 

Tratam-se, pois, de valores vividos pelos principais líderes. Schein (2017) 

denomina de “pressupostos básicos”, que são crenças e valores repetidos com 

tamanha força e frequência que se consolidam como inquestionáveis, endossando as 

práticas organizacionais. Barrett (2017b) considera que todo processo de criação de 

cultura organizacional começa com o “comprometimento pessoal do líder” para um 

processo de mudança. Se a liderança principal não estiver comprometida, não haverá 

sentido o processo de mudança cultural.  

 

(E4) “A certificação veio, por uma preocupação do próprio CEO, ele falou 
assim: ‘– Olha, eu vi isso, eu acho que faz sentido para a gente. Vê se faz 
sentido, se fizer sentido, a gente vai atrás’.” 
 
(E3) “É fazer mais o bem para o mundo. Então, eu quero fazer negócios que 
vão fazer o bem para mais gente, aí seja nos dois aspectos social e ambiental, 
sendo social, seja habitação, seja educação, enfim. Então esta questão de 
valores foi muito importante.”  
 
(E5) “A gente criou um vínculo muito grande com o Sistema B por que é algo 
que faz sentido para a gente. Que existe o Sistema B, que existe uma rede 
de empresas que estava fazendo coisas parecidas com a gente. Era uma 
coisa alinhada desde o princípio. Então, não foi nada que a gente precisasse.” 

 

Da análise dos discursos e das observações realizadas durante a pesquisa, 

foi possível identificar de forma muito presente o quanto os líderes entrevistados 

assumiram pessoalmente este papel central, lideraram e acreditam no movimento de 

certificação em suas empresas. Este posicionamento esteve em todos os relatos dos 

entrevistados, ficando evidente que a inovação proposta pela certificação vem ao 

encontro da necessidade da própria liderança pertencer a uma comunidade ou 

encontrar fator de tangibilização de práticas que já faziam parte do dia a dia e das 

crenças e valores organizacionais. 

Claro, pois, que o sentimento de pertencimento, a que faz menção Richard 

Barrett (2017b), é algo intrínseco aos entrevistados que se identificavam com os 

princípios de uma empresa B, talvez ainda antes de saber da existência do modelo. 
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Julga-se assim, cumprida a parte relativa à Inovação, passando a abordar a 

segunda etapa do modelo de legitimação, a Validação Local.  

 

4.2 EXAMINAR COMO É CONDUZIDA A VALIDAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO 
PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO – VALIDAÇÃO LOCAL 

 

Considerada a segunda fase do modelo de legitimação proposto, a Validação 

Local pressupõe que para uma inovação se tornar uma prática aceita deve-se levar 

em consideração as pressões internas e externas. Esta etapa é composta de duas 

subcategorias: 1) Validação Interna, que demonstra alinhamento interno e a 

organização do grupo que validou a nova prática; e, 2) Validação externa que busca 

compreender de que modo foram considerados os stakeholders para a adoção da 

nova prática.  

Ao analisar a fase da Validação local, o escopo é entender como se 

estabelece internamente a participação dos atores envolvidos, relação e adaptações 

necessárias para que a certificação fosse conquistada, assim como a forma como 

foram consideradas e mapeadas as relações com os stakeholders. 

 

4.2.1 Validação Interna 

 

De acordo com o relato dos líderes, percebe-se que a validação interna 

ocorreu em diversas frentes, caracterizando-se por um sentimento de orgulho pelo 

envolvimento de pessoas ou grupos estratégicos que se encarregaram de estabelecer 

os alinhamentos necessários e as adaptações para que a certificação encontre reforço 

nas práticas organizacionais. Nesta esteira de raciocínio, Casagrande (2015), aponta 

que a legitimidade interna se estabelece quando ocorre a validação da estratégia 

organizacional, por meio do consenso dos participantes, os quais se tornam 

instrumento que reforça as práticas organizacionais em torno de um objetivo comum, 

neste caso a certificação. 

Ficou claro nas entrevistas, que o envolvimento das áreas foi percebido como 

uma conquista pelos líderes e os relatos de novas ações que foram geradas por meio 

da certificação trouxeram a percepção de que a certificação está conectada com o dia 

a dia, como segue: 
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(E6) “No administrativo não era tão forte e passou a ser, quando eles tiveram 
que responder as perguntas […] e aí percebeu assim, eu tenho que escolher 
os fornecedores. Pequenas ações no dia a dia passaram a ter relevância, 
como critério de compra, de decisão, que tipo de material a gente está 
usando, separação de lixo, como que a gente descarta as coisas, pequenas 
coisas assim.” 
 
(E1) “O questionário de certificação ele mobilizou as áreas, já desde a época 
do preenchimento, o questionário ele puxa muitas reflexões e você olha assim 
e… Faz isso? Não né, mas podia fazer. Então acabamos aprimorando nossas 
práticas em função do questionário.” 

 

Ao considerar que o processo de certificação pode contribuir como fator de 

legitimação de uma nova cultura organizacional voltada à sustentabilidade, identifica-

se que a validação interna ocorre por meio do aproveitamento do modelo de 

certificação como fonte de incorporação de novas políticas e criação de novos arranjos 

organizacionais. Esta relação existente entre os processos exigidos pela certificação 

e as mudanças organizacionais são percebidas como positivas e encaradas como 

oportunidade de melhoria, como é possível observar: 

 

(E1) “Tem muita coisa que serve de guia para a gente. Tem muita política, 
em especial em relação a equipe, o RH usa muito os parâmetros do Sistema 
B para direcionar nossas ações e decisões […] e a Governança é uma coisa 
que a gente ajustou em função do Sistema B. A empresa foi amadurecendo 
e os próprios financiadores exigem que tenha um conselho. A gente tem um 
conselho estruturado há três anos e gente faz auditoria semestral com uma 
empresa internacional.” 
 
(E6) “A gente teve dificuldade porque a maior parte das práticas, tanto que 
assim, a gente teve pontuação 80 só, estava lá no limite porque a maior parte 
das práticas não estava na limitada [organização em rede formada por uma 
associação com 37 Pessoas Jurídicas (PJs) e uma limitada], estava na 
associação, mas a associação não certifica, então não tinha como comprovar 
e isso exigiu muito da nossa equipe para adequar e mostrar para o B-Lab, 
que éramos um conjunto.” 

 

O processo parece colaborar ainda para boas práticas de governança 

corporativa ao converter princípios em recomendações objetivas e ao fomentar a 

transparência e a clareza na prestação de contas aos stakeholders, em espécie de 

compliance. A organização deve, conforme exposto no referencial teórico desta 

pesquisa, na medida das mudanças e expectativas da sociedade, cultivar o desejo de 

disponibilizar informações de interesse dos stakeholders.  

 

(E5) “O nosso desafio para a certificação era a comprovação porque a gente 
fazia muito, só que a gente não documentava. A gente não tinha recibo, 
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documentação do que a gente fazia, contratos das doações, então mudou 
muito porque hoje a gente já faz isso tudo muito certinho. Isso fez com que a 
gente se organizasse melhor […] é super importante, é uma forma de 
transparência com nosso consumidor. É algo que a gente desejava, mas não 
tinha esta demanda externa para fazer.” 
 
(E8) “Um desafio interno foi a questão da documentação, dados, muita 
validação, processo de auditoria, depois no final dos dados foi complexo 
porque grande parte das coisas a gente não tinha formalizado, então a gente 
foi lá e formalizou. Era um certo nível de burocracia, que naquela época a 
gente estava bem longe de atender e que teve que trabalhar mais próximo.” 

 

A validação interna ocorre, também, por meio da conexão existente entre as 

intenções propostas pela nova prática e o planejamento estratégico da organização, 

aumentando assim as chances de satisfazer as demandas das partes interessadas. 

No discurso destes líderes, a certificação é ferramenta de apoio para o 

desenvolvimento, ajustes e planejamento da empresa. 

 

(E2) “Eu acho muito interessante o processo de certificação, inclusive porque 
ele ajuda a amadurecer organizações, empreendedores para caminharem 
numa linha dessa cultura, dessa filosofia de negócios da ação, da 
transformação, da mudança social, do impacto, da liderança consciente, do 
papel da organização, como um transformador, como um regulador do 
impacto na sociedade. Ajuda até numa estruturação, no planejamento 
estratégico de algumas empresas só de fazer o questionário.” 
 
(E4) “Então, tem dois tipos de empresas que podem se certificar, que são 
empresas que tem o modelo de negócio de impacto e essas empresas 
pontuam muito, já nasceram para solucionar algum problema ambiental ou 
social, que não é o nosso caso. Então, a gente perde muitos pontos, porque 
não somos uma empresa que nasceu com o modelo de negócio de impacto, 
uma empresa que sim, se preocupa com impacto, mas não nasceu para 
solucionar o problema ambiental ou social e isso fez com que traçássemos 
um plano de ação para conseguir atingir a pontuação.” 
 
(E4) “Então, a gente criou esse diagnóstico com uma nota superconservadora 
e a gente levou pro CEO; e aí eu mapeei ações que a gente poderia fazer e 
quantos pontos dariam e o nível de dificuldade. Então, por exemplo, a gente 
tem uma política de contratação local, mas ela não estava formalizada e 
divulgada. Então, formalizar e divulgar a política de contratação local, o nível 
de dificuldade é muito baixo, né? Já dá para a gente implementar.” 

 

Como se pode constatar, o processo de certificação é percebido como 

impulsionador de mudanças e promove complexo processo de aprendizagem e 

adaptação nas práticas internas organizacionais, envolvendo as áreas da empresa na 

construção de novas realidades e demandas por critérios objetivos, que a certificação 

como Empresa B exige.  
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Vale recordar o Quadro 2, referente às etapas de certificação, a que são 

submetidas as empresas que passam por um processo de certificação, já que por si 

só, tais fases impõem ajustes e conformações que se configuram como validação 

interna.  

Revendo os passos da certificação, percebe-se que existe um cuidado e 

preocupação para que as etapas sejam rigorosas e objetivas. Trata-se de uma forma 

de análise da empresa como um todo, não apenas de um produto ou serviço. Se por 

um lado a certificação se configura para os líderes entrevistados como um longo 

processo, muitas vezes relatado nos discursos como sendo cansativo, complexo e 

lento. Por outro lado, esta dificuldade relatada, também revela certa ambiguidade, já 

que remete a certo orgulho e sentimento de superação por terem conseguido 

ultrapassar estes obstáculos, tornando-se uma Empresa B.  

A validação interna ocorre, portanto, como uma das etapas do processo de 

formação cultural, que segundo Schein (2017), é resultado de experiências 

compartilhadas e da aprendizagem comum. Sem suposições compartilhadas de 

pensamentos, crenças, sentimentos e valores não há cultura, apenas agrupamento 

de pessoas. Assim, a formação de uma cultura organizacional pode ser considerada 

como atividade da liderança, mas deve ser acrescida das experiências compartilhadas 

pelo grupo por meio dos passos que a certificação promove na realidade 

organizacional.  

O líder é responsável por trazer a inovação, mas também por fomentar as 

necessárias conexões como se observa nos relatos: 

 

(E6) “Foi uma iniciativa minha e de um outro membro do conselho da 
empresa. Eu era a vice-presidente e ele conselheiro, então a gente tinha 
como influenciar os órgãos de governança, então a gente foi trazendo este 
diálogo para dentro da empresa, para as áreas e outras pessoas foram se 
envolvendo.” 
 
(E1) “Lá no início os meus sócios, eu alinhei e olha: ‘– Vamos ter que 
certificar’. Conversei com eles, eles gostaram da ideia também. Como eu 
falei, a gente vivia aquela frustração assim de achar que a gente era meio 
uma minoria, assim, sabe, que a gente não se identificava. Então da primeira 
vez fui eu […] tinha muitas questões que envolviam as áreas e eu tinha que 
perguntar e consultar […] E a gente já se recertificou e aí quem conduziu foi 
o [Recursos Humanos] RH, e hoje eles estão bem envolvidos no Sistema B.” 

 

Esta união entre o propósito das lideranças e o envolvimento dos atores 

locais, encontra suporte nas contribuições de Barrett (2017b), no que tange às quatro 
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condições para uma mudança de cultura organizacional. Com efeito, segundo o autor, 

para que uma mudança cultural ocorra é necessário considerar: a) Alinhamento 

pessoal; b) Alinhamento estrutural; c) Alinhamento de valores; e, d) Alinhamento da 

missão. Identifica-se que, na etapa de Inovação o alinhamento pessoal esteve 

presente e na etapa de Validação encontra-se o alinhamento estrutural, já que a 

organização passa a adotar comportamentos que se refletem em mudanças na 

estrutura, nas políticas e nos procedimentos. A organização considera a nova prática 

por meio de configurações internas originais.  

 

4.2.2 Validação Externa 

 

Este fator procura entender o modo como os stakeholders foram considerados 

na fase de validação e como estes fatores “externos” participam do processo. Vive-se 

em um mundo onde a preocupação apenas com os acionistas não é suficiente, o 

termo stakeholder (partes interessadas), amplia o foco da organização para a 

satisfação de seus públicos de interesses estratégicos, como clientes, colaboradores, 

fornecedores, concorrentes e comunidade local (ROCHA; GOLDSCHMIDT, 2011).  

Ao considerar como stakeholder o colaborador, este pode influenciar a 

validação da nova prática, tornando-se parte do processo, como fica evidente no relato 

deste líder: 

 

(E4) “Essa nova geração, ela está muito mais voltada para o propósito do que 
uma visão de carreira, uma visão financeira […] mas muito mais do que isso 
é se o que ela está fazendo no momento faz sentido para o propósito dela. 
Então, ela está numa empresa que se preocupa com o impacto ambiental, 
que se preocupa com o impacto social, deixa ela orgulhosa porque faz parte 
do propósito dela, ela se encaixa lá, faz sentido para ela porque ela também 
se preocupa com o impacto ambiental, ela também se preocupa com o 
impacto social. Então, ela se sente pertencente…” 

 

Segundo Rocha e Goldschmidt (2011), é impossível para uma empresa 

alcançar objetivos sem envolvimento do público interno. Ao qualificar colaboradores 

como stakeholders no processo de validação, é preciso entender que antes de ser 

colaborador, o indivíduo é um cidadão, que pertence à sociedade. Entendendo a 

atuação da empresa na sociedade, sua responsabilidade e o alcance das suas ações 

no meio ambiente e na comunidade, a empresa compreende os diversos papéis que 

seus colaboradores representam para além da estrutura física da empresa (ROCHA; 
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GOLDSCHMIDT, 2011). Estes se tornam porta-vozes, disseminando crenças, valores 

e acontecimentos que são relevantes para a sociedade.  

Da mesma forma, clientes são stakeholders que têm direta influência na 

elaboração da estratégia. O foco desta relação está em construir laços e identificar 

suas necessidades como forma de aumentar satisfação. Como parte interessada no 

processo de validação externa da certificação como empresa B, o cliente passa a ser 

envolvido na estratégia. No relato da liderança, fica evidente a intenção de aproximar 

o cliente do movimento B, como forma de agregar valor para ambos, tal como se 

percebe no depoimento que segue:  

 

(E6) “A gente já considerava tanto movimentos como o ‘Capitalismo 
Consciente’, o ‘Sistema B’ importantes e a gente queria que estes 
movimentos fossem reconhecidos por esses empresários que a gente 
chamava.” 

 

Ao considerar o cliente como parte da estratégia, define-se de que maneira a 

empresa pretende contribuir para um mundo melhor, por meio da transformação que 

seu produto ou serviço gera em seu público alvo. A ampliação de consciência para 

uma visão que considera os stakeholders esteve presente e pode ser percebida no 

discurso: 

 

(E5) “A gente já queria criar esse nicho de mercado que era só publicar 
conteúdo que desperta a consciência, né? Para um mundo que funcione 
melhor para todos.” 

 

Pressupõe, segundo Rocha e Goldschmidt (2011), que para a interação ser 

bem-sucedida, a relação deve se basear em valores compartilhados. Valores estes 

que são representados por um conjunto de crenças e comportamentos que podem, 

por exemplo, referir-se à ética e qualidade, dentre outros. Ainda segundo Rocha e 

Goldschmidt (2011) é o conjunto de valores compartilhados que dá origem a cultura 

organizacional.  

Também relevante como parte da validação externa é o papel da comunidade, 

da sociedade e do meio ambiente. Os princípios que fundamentam a necessidade 

desta validação externa consideram que as organizações são instituições sociais e 

que existem com autorização da sociedade, afetam a comunidade e utilizam recursos 
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do meio ambiente, de tal arte que devem contribuir e servir ao fortalecimento social e 

ambiental (ROCHA; GOLDSCHMIDT, 2011).  

 

(E7) “A certificação, o principal atributo que ela traz é uma análise, uma leitura 
sobre um equilíbrio de relações entre a empresa e os seus diversos 
stakeholders. Então, os indicadores vão tratar sobre fornecedores, sobre 
meio ambiente, sobre cliente, sobre modelo de negócio, sobre funcionários, 
né? Ou seja, ela vai fazer questões que vão aprimorar a nossa relação com 
cada um dos stakeholders e apresentar eventualmente algumas distorções 
ou algumas miopias que a gente, porventura não teria visto, sempre 
acontece, a gente já fez a certificação, a recertificação e sempre é um 
processo…” 

 

Tal como visto, as empresas B têm a oportunidade de avaliar constantemente 

seu impacto nas partes interessadas independente do seu modelo de negócio. 

Relevante observar que as Empresas B podem ser divididas em empresas que 

nasceram para resolver um problema social ou ambiental, e que, portanto, são um 

negócio de impacto, ou empresas que têm modelos de negócio tradicional, mas que 

desejam ampliar seu impacto positivo.  

Uma das empresas pesquisadas, reconhecida por ser um negócio de impacto 

no setor de educação, não consegue dissociar sua atuação dos benefícios gerados à 

comunidade, como segue:  

 

(E8) “O nosso modelo de negócio, todo o nosso business é internamente 
conectado com a proposta do Sistema B, de oferecer um serviço de baixo 
custo, de qualidade, para a base da pirâmide, na comunidade onde a gente 
está localizado. Todos os nossos colaboradores da ponta são da comunidade 
onde as escolas estão localizadas, das regiões onde eles moram. A gente 
contrata mais ex-alunas, tem refugiado, tem uma diversidade enorme, enfim, 
e é educação.” 

 

Da mesma forma, é possível encontrar relatos de empresas com modelos de 

negócio tradicional, mas que demonstram, por meio de seus líderes, uma consciência 

do papel social das organizações.  

 

(E3) “E as empresas jogando esse jogo finito de ganha e perde, eu já vi cara 
falando, isso aqui é uma coisa que eu acho um absurdo, ‘– Ah já quebrei 
muita empresa na vida...’, quebrei tipo, eu pressionava o fornecedor assim 
até dizer chega […] e vai quebrando fornecedor, isso porque o cara não 
percebe que, tipo, quando uma empresa quebra tem um cara que um dia 
apostou toda a vida naquela empresa, que ele era um sócio, tem um outro 
que era funcionário que tinha uma família e que trabalhava lá e que quebrou 
[…] Não, ele está olhando só ele, só para aumentar o lucro trilionário dele. 
Aonde isso vai chegar, né?” 
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(E5) “Então, a gente está agora cada vez mais, a gente tem a postura de 
decisões que a gente toma sempre voltada ao impacto, agora, por exemplo, 
a gente está num processo de implementação de várias coisas, primeiro da 
neutralidade do carbono. Assim um compromisso que a gente fez até como 
uma empresa B o ano passado é a redução dos resíduos que a gente produz. 
Porque assim, os livros, eles estavam vindo embalados em plástico e a gente 
está num processo muito interno nosso de mais de um ano tentando buscar 
solução, mas agora, a gente chegou à conclusão de que mesmo que a gente 
não tenha solução, a gente tem que abolir isso porque a gente não pode ficar 
produzindo plástico, um plástico de um uso só, sendo que a gente quer que 
as pessoas entendam que isso…” 
 
(E2) “O quê que a gente colocou no piloto era o seguinte: Para ter sucesso 
tem que engajar o produtor, ou seja, se o produtor não se engajar em fornecer 
cacau de qualidade, o negócio deu errado e se o produtor se engajar, mas o 
consumidor, ele não fomentar essa cadeia, nada feito... Tanto que a gente 
disse que a gente é uma ponte entre consumidores e produtores até hoje. 
Então, esses dois são os principais elementos da nossa cadeia. E são os 
nossos dois principais stakeholders que a gente mais mede hoje, anualmente, 
o engajamento do produtor, vontade de continuar a fornecer e satisfação e, 
do outro lado, o encantamento do consumidor, o quanto que ele está feliz 
com a marca, com a inovação que a marca traz.” 

 

Considerar as partes interessadas, na forma do procedimento adotado pelos 

entrevistados, encontra respaldo na proposta da certificação como empresa B, já que 

a certificação não mede o produto ou o serviço oferecido, mas o desempenho social 

e ambiental da empresa, avaliando como as ações da empresa e o modelo de negócio 

afetam os colaboradores, comunidade, ambiente e clientes. Os compromissos 

firmados pelas Empresas B no momento da certificação estão expressos: 

a) Compromete-se a criar impacto positivo na sociedade e no meio ambiente: 

Propósito; 
b) Aumentar o dever fiduciário de acionistas e gestores, incluindo interesses 

não financeiros: Mudança de Estatutos;  
c) Compromete-se a operar com altos padrões de gestão e transparência: 

Certificação; 
d) Forma parte de uma Comunidade: Declaração de Interdependência. 

O impacto positivo é ainda suportado por requisitos de transparência e 

responsabilidade, que estão presentes nos discursos analisados e que visam o 

comprometimento da empresa ao considerar as partes interessadas, por meio da 

incorporação de cláusula contratual à estrutura legal da empresa (Quadro 14): 
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Quadro 14 – Estrutura Legal Empresas B 

Sociedade anônima Sociedade limitada EIRELI* 

A Companhia tem por objeto 
[incluir lista de atividades-fim 
da companhia]. 

O exercício das atividades 
relacionadas ao objeto social 
da Companhia deverá 
considerar: 

▪ Os interesses de curto e 
longo prazo da Companhia 
e de seus acionistas; e 

▪ Os efeitos econômicos, 
sociais, ambientais, e 
jurídicos de curto e longo 
prazo das operações da 
Companhia em relação aos 
empregados ativos, 
fornecedores, consumidores 
e demais credores da 
Companhia [e de suas 
subsidiárias], como também 
em relação à comunidade 
em que ela atua local e 
globalmente. 

A Sociedade tem por objeto: 
[incluir lista de atividades-fim 
da sociedade]. 

O exercício das atividades 
relacionadas ao objeto social 
da Sociedade deverá 
considerar: 

▪ Os interesses de curto e 
longo prazo da Sociedade e 
de seus sócios; e 

▪ Os efeitos econômicos, 
sociais, ambientais, e 
jurídicos de curto e longo 
prazo das operações da 
Sociedade em relação aos 
empregados ativos, 
fornecedores, consumidores 
e demais credores da 
Sociedade [e de suas 
subsidiárias], como também 
em relação à comunidade 
em que ela atua local e 
globalmente. 

A Empresa tem por objeto: 
[incluir lista de atividades-fim 
da sociedade]. 

O exercício das atividades 
relacionadas ao objeto da 
Empresa deverá considerar: 

▪ Os interesses de curto e 
longo prazo da Empresa e 
de seu titular; e 

▪ Os efeitos econômicos, 
sociais, ambientais, e 
jurídicos de curto e longo 
prazo das operações da 
Empresa em relação aos 
empregados ativos, 
fornecedores, consumidores 
e demais credores da 
Empresa, como também em 
relação à comunidade em 
que ela atua local e 
globalmente. 

* Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

Fonte: Sistema B, [2019b].  

Líderes são responsáveis por criar uma cultura que esteja alinhada com 

valores e necessidades da sociedade, abrindo mão muitas vezes de focar apenas em 

interesses próprios (foco de curto prazo), para trabalhar pelo bem-estar das empresas 

que lideram e pelo impacto positivo de suas ações socioambientais com foco de longo 

prazo Barrett (2017b).  

 

(E3) “As pessoas físicas estão começando a buscar outras coisas […] as 
pessoas físicas estão começando a mudar e eu acho que a mudança vai 
vir por aí, por uma pressão do consumidor […] quando o consumidor falar: 
‘– Não quero mais comprar de tal empresa, que tem trabalho escravo’.” 

 

As novas gerações estão clamando por essas mudanças, novos paradigmas 

estão levando em conta os ajustes necessários ao ambiente econômico e 

organizacional e esta clareza de certificação como empresa B parece acelerar este 

posicionamento de seus líderes, já que incentiva a mudança do foco interno (“eu”) 
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para o olhar para fora (“nós”), consoante o objetivo de construir uma economia “no 

qual a corrida até o topo não quer dizer ser o melhor do mundo, mas sim o melhor 

para o mundo” (HONEYMAN, 2017). 

 

4.3 IDENTIFICAR DE QUE FORMA É REALIZADA A DIFUSÃO DA 
CERTIFICAÇÃO – DIFUSÃO 

 

A terceira fase do modelo de legitimação proposto, a Difusão, prevê que após 

uma prática ser validada deve ser difundida em novas situações na organização. É o 

momento de ser adotada por outros atores, em diferentes contextos. Composta de 

duas subcategorias:  

a) Conexão Interna – que demonstra como foram compartilhadas e 

comunicadas as novas práticas para os diferentes públicos; e,  

b) Engajamento – que busca compreender ações de envolvimento coletivo.  

Ao examinar a fase de Difusão esta pesquisa procura conhecer por meio do 

discurso dos líderes os programas criados internamente, a fim de conectar e engajar 

os diferentes atores envolvidos e a relação que se estabelece com o processo de 

certificação como Empresa B. Dada a íntima correlação guardada entre as 

subcategorias Conexão Interna e Engajamento, optou-se por analisá-las de forma 

conjunta sob o escopo da Difusão. Importante ressaltar como uma limitação da 

pesquisa, o fato de que o Engajamento seria melhor avaliado pela lente dos 

colaboradores. 

Nos termos dos depoimentos, percebe-se que os entrevistados fazem 

menção a um desafio para a difusão, que é o fato do movimento B ser ainda pouco 

conhecido no Brasil. Para algumas empresas, o desafio de difundir as novas práticas 

trazidas pela certificação encontrou a necessidade adicional de explicação sobre o 

que significava ser uma empresa B, tanto em termos conceituais, quanto práticos. 

 

(E4) “A gente divulgou, comunicou, mas a gente viu um desafio muito grande 
e que todas as empresas têm ainda hoje, […] o movimento, ele não é 
reconhecido no Brasil. Então, as pessoas não sabem o quê que é ser uma 
empresa B. Então: ‘– Ah legal somos certificados como uma empresa B, tá, 
e o quê que isso significa?’ Então, a gente teve um desafio de explicar o quê 
que significava ser uma empresa B e quão importante era esse selo, né? É 
um selo reconhecido internacionalmente, mas no Brasil..., né?” 
 
(E6) “A gente fez apresentações internas do que era ser uma empresa B. A 
gente fez uma pequena celebração interna, quando a certificação chegou, 
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né? E, nessa época […] eu senti que não teve uma valorização da certificação 
porque a gente trabalhava com grandes clientes e não sentiram como um 
diferencial, não deram muita importância.” 
 
(E2) “Eu acho que julgo até dizer que tem gente que hoje nem sabe o quê 
que significa a empresa ser empresa B, ou nem sabe, que a empresa é 
empresa B. A gente até comunicou, mas, é tão inerente ao negócio já ter feito 
essas escolhas no começo, que tipo falar tal, falar: ‘– Pô, mas B, o quê que 
isso muda no negócio?’ Então, acho que é… ele não entende, é um grau de 
desconhecimento aí, então, assim, tem um papel de comunicação que a 
gente tem que fazer, tá? 

 

Percebe-se que este momento da Difusão causa certo desconforto nos 

líderes, pois embora identifiquem a necessidade dos princípios da certificação 

permearem a organização, há menos empolgação e convicções em suas falas quando 

se referem às práticas adotadas.  

Para enfrentar o desafio de tornar conhecido e difundir o Sistema B nos 

diferentes contextos, os líderes encontram no programa “Multiplicadores B” – 

oferecido por profissionais do Sistema B – uma das ferramentas citadas para gerar 

esta conexão.  

 

(E5) “A gente tem agregado cada vez mais os colaboradores no conceito, 
participando por exemplo […] teve o Multiplicadores B e a gente levou eles 
para fazer parte. Quando tem eventos do Sistema B e a gente tenta cada vez 
mais adotar práticas internas mesmo na correria […] tentar fazer o máximo 
para que os processos sejam mais colaborativos internamente.” 
 
(E1) “Nossa integração, tem o material do Sistema B, tem o Código de 
Conduta. No ano passado levamos ao encontro de líderes Multiplicadores B. 
Esse ano agora em 2020, a gente vai formar Embaixadores. Ele vai entrar na 
disseminação o Sistema B.”  
 
(E4) “Foi feita uma palestra […] foi muito... uma demanda interna mesmo, que 
as pessoas queriam entender mais e que uma simples campanha de 
comunicação e conscientização não conseguia resolver. Então, a gente fez 
esse workshop com o Paulo [Paulo Cruz Filho – Comunidade B Paraná] e 
teve uma adesão ótima e foi muito legal, que as pessoas meio que viraram 
multiplicadores porque as pessoas que participaram, sei lá, umas 70 pessoas 
talvez, a gente tem 310 pessoas no time. Então, essas pessoas gostaram 
tanto que elas passavam para as outras. Então, hoje, a gente tem o 
entendimento muito melhor, acho que toda a equipe do que é ser uma 
empresa B e muito orgulho que isso traz.” 

 

O programa Multiplicadores B, é direcionado para quem quer entender melhor 

o Sistema B, conhecer suas ferramentas, valores, propósitos, e como isso impacta na 

prática das empresas. São trabalhadas temáticas sobre o Sistema B e como o 

movimento quer redefinir o significado de sucesso econômico. Também aborda as 
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características da Avaliação de Impacto B, e como esta ferramenta ajuda a identificar 

oportunidades de melhoria nas empresas.  

Outras práticas como programas de treinamentos, eventos de comemoração, 

divulgação em jornais e vídeos explicativos foram citadas pelos líderes e utilizadas 

pelas empresas com o intuito de divulgar e comunicar a certificação e os princípios do 

movimento B, consoante se observa no depoimento de uma empresa que recém-

certificada:  

 

(E4) “Então, foi um vídeo que foi publicado lá, um vídeo dele [CEO da 
empresa], falando que tinha uma boa notícia para compartilhar e que a gente 
tinha se tornado uma Empresa B e o quê que isso significava. Uma empresa 
que se preocupava com o impacto e que para a gente é uma honra, enfim, 
explicando de uma forma mais didática e a gente espalhou cartazes pela 
empresa, mandou fazer aquele botton – Be the change – e a gente entregou 
para todo mundo. Foi muito bacana. Mas ao mesmo tempo que a gente 
trabalhava orgulho, a gente também tinha que trabalhar uma reeducação, 
porque as pessoas não sabiam o que era.” 

 

Conforme nos alerta Barrett (2017b), para que os valores declarados pela 

organização sejam vividos, todos na organização precisam saber seu significado e 

qual a relação que se estabelece com o papel desempenhado na organização.  

 

(E1) “Todo o mês tem o Projeto Raízes, que eles indicam, todas as unidades, 
os líderes, as áreas, indicam os funcionários que tiveram comportamentos 
relacionados a um dos nossos valores. E aí ele ganha destaque no jornal. 
Tem a ver com o B. Tem a ver com nossos valores”.  
 
(E1) “Tem o código de Ética, tem o código de conduta, tem o manual de 
Integração. E na apresentação da integração a gente fala do sistema B. Tem 
o informativo “O sustentável”, com entrevistas, boas práticas […] é uma coisa 
que está no dia a dia, está nas práticas. Você está entendendo?” 

 

Os esforços para ampliar a Difusão tornam-se determinantes para conceber 

a certificação como uma forma de legitimação da cultura organizacional, já que o 

sucesso desta etapa é medido pelo potencial que a nova prática tem de se tornar um 

esquema cultural que ampara e justifica o “como as coisas são feitas”.  

Foi possível ainda notar que o distanciamento geográfico e de diversidade 

cultural é apontado como fator desafiador para o estabelecimento da conexão interna, 

a saber:  

 

(E5) “A gente tem o desafio de trabalhar a distância. Uma parte em Curitiba 
e uma parte em Belo Horizonte. É um cuidado que a gente tem que ter muito 
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grande […] Vários desafios internos […] de comunicação, de processo, de 
como fazer com que isso faça sentido do começo ao fim […] Eu acho que a 
certificação tem que fazer sentido, mas mais do que o certificado em si, eu 
acho que as práticas têm que fazer sentido, eu acho que não basta você dizer: 
‘– Olha, eu tenho uma plaquinha do sistema B aqui ó, um certificado na 
parede e o Sistema B é isso, isso e isso, okay? Entendeu?’, ‘– Entendi.’ Não, 
eu acho que as práticas que a gente adota, por ser uma empresa B ou pelo 
que a gente acredita, como líder, tem que fazer sentido para todo mundo 
porque senão […] toda forma que a gente se comunica internamente e 
externamente, ela precisa se pautar nisso, a questão de ser fiel ao nosso 
propósito.” 
 
(E6) “A gente tem dificuldade de permear por toda a organização, a gente 
também tem dificuldade de fazer o tema permear por todos os consultores... 
Hoje o grande desafio é a distância física (consultores em todo o Brasil) e 
você lidar com os diferentes níveis de consciência que você tem dentro de 
uma organização. Então com cada um deles o argumento é diferente. Então 
o argumento da consciência vale para alguns, o argumento de que pode ser 
uma vantagem competitiva o selo, serve para outros.” 
 
(E1) “A gente fez um evento de fim de ano, por exemplo, o tema daquele 
evento foi o Sistema B. Primeiro a gente permeou aqui no corporativo […]. A 
empresa tem 180 funcionários hoje. A gente tem 35 aqui. 150 estão 
espalhados Brasil afora. A gente tem no Pará, Rio Grande do Sul […] uma 
nuança cultural, como eu falei, cultura gaúcha, Pará, Minas. Então a gente 
tem este desafio. A gente começou trazendo o tema aqui. Se você perguntar 
a qualquer pessoa aqui [corporativo], conhece esse negócio de trás para 
frente. Aí, já mais recentemente […] a gente percebeu que tinha que fazer um 
trabalho de fundir a cultura da empresa. Juntar todas as unidades e 
consolidar isso.”  

 

Nesse sentido, a comunicação interna se torna um importante aliado. 

Percebe-se no relato dos líderes o valor que a comunicação confere ao processo e os 

benefícios que um ambiente menor pode gerar para garantir maior proximidade. 

Segundo Rocha e Goldschmidt (2011) a comunicação exerce papel estratégico de 

assegurar que os colaboradores conheçam de forma profunda os objetivos e valores 

da empresa e, ao mesmo tempo, fomente a troca de vivências, promovendo a 

compatibilização de experiências.  

 

(E5) “Com os colaboradores acaba sendo um desafio, porque a gente é muito 
engolido, durante o dia a dia com a rotina. Então as vezes entra um 
colaborador e a gente não se deu conta de que a gente precisava passar esta 
cultura […] para gente é uma coisa tão óbvia.” 
 
(E3) “O fato de ser uma empresa menor, ajuda muito a conectar as pessoas, 
e eu tenho esse objetivo de não crescer em número de pessoas, mas crescer 
em impacto. Hoje, o nosso time tem um pouco mais de 70 pessoas e tem 
mais o escritório em Salvador, em São Paulo, Piracicaba e em Niterói. É mais 
fácil gerenciar esse número assim, se começa a crescer muito, nenhum 
problema contra as empresas, mas eu quero que a cultura seja tão forte e, se 
eu conseguir aumentar o impacto, mantendo o número de pessoas, acho que 
vai ser mais legal.” 
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(E1) “Para 2020, a gente vai abrir um canal de denúncia. E isso vai puxar 
mais a ética e a oportunidade de eles falarem […] e tem dois programas um 
vai se chamar ‘Academia de Líderes’. Vão ser pautados nos cinco eixos do 
movimento B e vamos falar de sustentabilidade e um foco mais gerencial.” 

 

De acordo com as contribuições de Schein (2017), o que se considera como 

cultura organizacional é reflexo dos sistemas de comunicação estabelecidos na 

organização e é preciso criar uma categoria única de valores e comportamentos 

esperados, para que os significados sejam compartilhados pelos membros do grupo. 

Este caminho parece ser um ponto de atenção que sobressai no discurso das 

lideranças ouvidas, pois não houve muitos relatos de práticas consistentes neste 

sentido. Assim, ao analisar como a organização estimulou e envolveu seus 

colaboradores para participarem da adoção da nova prática encontramos menos 

entusiasmo e envolvimento por parte dos líderes, o que pode sinalizar que a etapa da 

Difusão não foi assimilada por estes líderes com o mesmo comprometimento das 

demais.  

 

4.4 DEMONSTRAR SE A CERTIFICAÇÃO ADQUIRIU ACEITAÇÃO AMPLA COMO 
PARTE DE UMA CULTURA SOCIALMENTE PARTILHADA – CONSENSO 

 

O Consenso corresponde a quarta fase do modelo proposto e é a etapa em 

que o novo objeto social adquire aceitação ampla fazendo parte da cultura 

compartilhada tornando-se parte do status quo.  

É composto das subcategorias:  

a) Aceitação interna – que envolve instrumentos formais e regras definidas, 

utilizados para criar entendimento coletivo sobre a nova prática; e,  

b) Aceitação externa – que envolve ações para convencimento e obtenção 

de endosso dos stakeholders.  

Nesta etapa da análise, busca-se verificar se a nova prática está legitimada, 

ou seja, se a construção de um objeto social configura-se por crenças consensuais 

generalizadas sobre como as coisas são feitas.  

Para analisar a Aceitação, utilizou-se de forma complementar as entrevistas, 

pesquisas nos sites das empresas e no site do Sistema B. Como referência de 

aceitação interna no próprio movimento B, pode-se considerar o prêmio “Best for the 

Worlds Honoree” do B-Lab, que todo ano divulga a lista “Melhores para o Mundo”, 
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honrando as empresas com melhores performances em cada área de impacto e 

também aquelas que se destacam em performance geral.  

Para entender de que forma a Aceitação se desenha como etapa do processo 

de legitimação da cultura organizacional sustentável, passa-se a analisar de forma 

individual empresas que demonstraram que os princípios do movimento B permeiam 

suas culturas e que se destacam, nas áreas mensuradas pela “Avaliação de Impacto 

B”, a saber: Governança, Trabalhadores, Comunidade, Meio Ambiente e Clientes.  

No quesito Meio Ambiente, a Empresa (E1) demonstra que a 

sustentabilidade é um valor da organização, que aparece em primeiro lugar na lista 

de valores declarados pela empresa. Tem em seu negócio um modelo que gera alto 

impacto positivo ambiental ao promover a substituição da geração de energia de 

combustível fóssil para produção de energia renovável, via biomassa. Alia a opção 

pela energia renovável com um benefício econômico e ganho ambiental.  

Já recebeu diversos prêmios do Sistema B e do B-Lab, pela pontuação 

expressiva que recebe na categoria meio ambiente, sendo quatro vezes (2015, 2016, 

2018, 2019), o prêmio Best Honoree, pelo seu desempenho acima da média no 

quesito Impacto para o Meio Ambiente. Esta premiação é fornecida pelo B-Lab para 

empresas que se destacam no mundo inteiro.  

Trata-se de um negócio que gera diversos benefícios ambientais, além da 

troca do combustível fóssil pelo renovável, também utiliza material de refugo de outras 

produções para a fabricação da Biomassa.  

O selo de Empresa B aparece em todo material de divulgação e demonstra 

que a cultura da empresa permeia as questões ambientais e abrange as diversas 

localidades de operação da empresa.  

Como forma de demonstrar a aceitação ampla da prática ambiental segue 

depoimento do líder: 

 

(E1) “A questão do impacto é porque a empresa deixa instantaneamente de 
usar combustível fóssil, para usar um combustível de origem renovável. Isso 
acontece 96% do ano” ...  
“Então a gente usa resíduo em São Paulo, no Pará. A planta de São Paulo, 
essa planta é a que mais usa resíduo. No Rio Grande do Sul, no Pará a gente 
usa caroço de açaí. Além de substituir o fóssil, o caroço de açaí é um resíduo 
mega problemático lá. Porque, as indústrias são super desestruturadas. E 
eles jogam no Rio o caroço. E ele é bem mais denso que a água e causa 
assoreamento. E como a escala do açaí ficou gigantesca. O programa de 
assoreamento, a Secretaria de Meio Ambiente do Pará, elencou como 
segundo maior problema ambiental do estado o assoreamento causado. E 
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um estado que tem mineração. Identificar como sendo o maior problema 
ambiental do estado o programa de assoreamento […] e eles identificaram 
como o maior problema ambiental o assoreamento de caroço de açaí. Então 
lá de certa forma a gente ganha um duplo ganho ambiental em dá a 
destinação apropriada do resíduo” ...  
“Acho que na questão da ética e da sustentabilidade com certeza, a gente 
procura cravar muito aqui no nosso DNA cultural a questão e, tem tudo a ver 
com o Sistema B. Na questão de externalidade, a gente está substituindo 
fósseis por renováveis. A gente explica os benefícios disso também, explica 
porque a biomassa é renovável.” 

 

O próprio negócio da empresa apoia o processo de legitimação pelos 

benefícios gerados, pois trabalha em prol da mitigação dos efeitos nocivos trazidos 

para o meio ambiente e tem como missão ser protagonista na transformação da forma 

de energia utilizada no país. 

Passando a analisar a Empresa (E2), o destaque fica no aspecto 

Comunidade, que tem em seu modelo de negócio elementos de impacto social. A 

empresa nasceu como ponte entre produtores e o mercado ao utilizar insumos 

comprados de uma comunidade de produtores localizados no interior da Bahia para 

sua produção. O modelo utilizado busca privilegiar e apoiar a comunidade com ações 

sociais voltadas aos produtores locais, oferecendo consultoria, premiação por 

qualidade e participação nos lucros das vendas da empresa. Implantou projetos 

sociais na Comunidade ao qual está inserida.  

Declara ser uma empresa que já nasceu para gerar impacto socioambiental, 

valoriza e destaca a preocupação com a natureza e em oferecer um produto saudável.  

 

(E2) “O mais tocante de todas as práticas é o fato de a gente nascer, como 
um negócio de fato social, então, a gente tem o impacto social, como DNA 
não como área de responsabilidade socioambiental, entendeu? Ou de um 
plano de sustentabilidade, tipo, isso não é um plano de sustentabilidade. A 
gente nasce e o nosso plano estratégico é um plano sustentável.” 

 

Sobre os benefícios para a Comunidade a empresa ressalta que tem alguns 

indicadores, mas vê oportunidades de melhoria:  

 

(E2) “A gente tem algumas métricas que mensuram o impacto, já começamos 
a trazer algumas, mas eu acho que tem muito a evoluir ainda. São o 
percentual de aumento de renda, que a gente tem olhado, repensando o 
homem no campo, grau de satisfação com a parceria.” 

 

Parece relevante destacar a diferenciação explicitada no discurso, entre ter 

um setor de responsabilidade social e ser um negócio de impacto, uma vez que ao 
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conceber o negócio com esta visão a cultura organizacional fica consolidada, pois está 

permeada na estratégia, nos valores e na visão da liderança. 

No aspecto de Governança e Trabalhadores, a Empresa 3 (E3), embora não 

se configure como um negócio social se destaca. Com grande apelo na sociedade e 

na mídia, têm em seu líder fundador, um ativista e influenciador sobre o papel social 

das organizações em promover impacto positivo no mundo.  

Este líder tem milhares de seguidores no LinkedIn e faz programas na Rádio 

Globo sobre Felicidade no Trabalho. A cultura organizacional de sua empresa é 

utilizada como benchmark (referência), dentro e fora do Movimento B, o que foi 

percebido na visita e nas falas dos outros líderes. Já ganhou o prêmio do B-Lab, em 

2015 como Melhor Performance, e em 2018 e 2019 como melhor para a Comunidade 

e para a Governança. A estrutura física do escritório em São Paulo, é bastante original, 

com tobogã que liga dois andares, uma rede onde é possível “se jogar”, valores e 

frases de impacto expostos nas paredes e espaços compartilhados de trabalho que 

não diferenciam cargos o que coaduna com a filosofia de seu líder, de que o trabalho 

deve ser algo prazeroso.  

A empresa não se configura como um negócio de impacto já que atua com 

Securitização, mas procura maximizar ações que gerem impacto positivo, com foco 

bastante grande nos colaboradores, na sociedade e na forma de conduzir a gestão. 

Uma empresa que divulga o movimento e que recentemente fez um programa no You 

Tube, chamado “B Talks” onde entrevistou vários líderes de empresas B, 

demonstrando ser um entusiasta da causa. 

 

(E3) “É um movimento que que eu gostaria que crescesse muito, assim, seria 
importante. Ao ponto que no futuro, tipo, todo mundo fosse aceito” ... 
“Ah o conceito, né? O melhor para o mundo, não o melhor do mundo […] o 
conceito é muito legal e a seriedade, consistência nos negócios, de você ter 
uma certificação que é um pouco mais difícil de ter, que dá um trabalhinho.” 

 

Posicionar a empresa com valores e atitudes como os supracitados, exige 

clareza de propósito, porquanto reflete a adoção de uma nova forma de fazer 

negócios, que nas palavras deste líder, considera a diversidade geracional, de raça e 

de opção sexual na contratação de colaboradores, reflete investir em programas 

ambientais e sociais e em buscar resultados para o negócio como meio de melhorar 

o mundo.  
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(E3) “Em negócios que a gente fechou, o maior negócio ano passado nosso, 
a gente fechou, por causa disso. Porque eles… concorrente nosso começou 
a jogar o preço para baixo e a gente se posicionou e falou: ‘– A E3 é assim, 
a E3 é assado, você conhece tal, tal, tal’, ele fechou com a gente pelo jeito 
E3 de ser.” 
“O fato de fazer o bem para mim já é superlegal, se eu consigo convencer um 
gestor a ser mais humano, a olhar o ser humano isso para mim já é lucro, 
mas quando a gente consegue ainda trazer resultado, seja via doação, seja 
via negócio, melhor ainda.” 

 

Sobre como trabalha a cultura organizacional, relata algumas ações que 

foram necessárias para que houvesse a aceitação, conforme comenta sobre o 

momento da criação dos valores da empresa e da ONG que fundaram.  

 

(E3) “Então, a gente tem que preparar as pessoas para entender esse jeito 
de pensar da gente, de que sim. Faz sentido investir em ONG, a gente doar 
para ONG, faz sentido a gente parar a empresa uma semana e levar todo 
mundo para Disney, faz sentido a gente... são coisas que racionalmente ‘– 
Ah não pô, vai parar a empresa, vai parar de receber, vai deixar de ganhar...’.” 
“Eu queria fazer, tal, mas aí. Eu tinha que formalizar aquilo, eu tinha que 
colocar na pedra, que eu queria que aquilo fosse a cara da E3. Tipo, a 
empresa é isso, gente. Você pode ser super competente no que você faz, 
mas se você não vivencia os valores, você não vai servir e não é que você 
não seja bom, é que você não é bom para E3, não é adaptável e eu falo não 
tem valor melhor ou pior, tem valor.” 
“É uma ONG, a gente trata entre aspas, como um negócio porque a gente… 
quem trabalha lá é remunerado, os valores da E3 estão lá dentro, ela é 
umbilicalmente ligada. Tem outros doadores, empresas grandes que doam, 
tal. Hoje mais ou menos metade dos recursos vem da E3 e a outra metade 
vem de fora, mas a gente trata como um negócio, cujo lucro é um lucro para 
o mundo, não é um lucro…” 

 

Neste contexto, outra empresa que também se sobressai, é a Empresa (E5). 

Com missão declarada de “conectar pessoas a conteúdos de impacto para inspirar e 

empoderar agentes de transformação” ela se destaca no aspecto Cliente, pois coloca 

seu propósito de despertar nas pessoas a consciência por um mundo que funcione 

melhor para todos a serviço de seu público alvo. 

Para a curadoria de publicações utiliza critérios de histórias ou causas que 

possam contribuir para disseminar o seu propósito. Motivada pelo desejo de inspirar, 

a empresa também tem um selo infantil, pois acredita que tudo começa na infância: 

 

(E5) “Quando uma criança se sente segura para amar a si mesma, sonhar 
alto e criar livremente, esse é o começo para uma vida com propósito.” 
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Envolve seus clientes de forma direta nesta transformação, ao adotar o 

modelo Um por Um, movimento que surgiu na criação da empresa e que se tornou a 

essência da identidade da editora. Este movimento visa uma contrapartida para cada 

livro vendido. Ao iniciar o projeto, define-se qual será a contrapartida social da venda. 

Hoje este projeto representa 3% do faturamento.  

Revela-se também por diversas ações que realiza na comunidade, como por 

exemplo trabalho de mediação de leitura e oficinas literárias com adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa. Sobre o posicionamento da empresa, segue 

relato da líder: 

 

(E5) “Na verdade, assim, a gente teve já quer dizer muitas vezes não, por 
conta da nossa linha editorial […] do propósito, então a gente tem essa linha 
[…] A gente quer seguir esse caminho, então muitas vezes a gente tem que 
dizer não para propostas que vem e que não são condizentes com o que a 
gente acredita, mas isso nunca foi, a gente nunca viu, como algo: ‘– Ah não, 
isso nos prejudicou’, pelo contrário porque eu acho que assim hoje, olhando 
para trás, a gente vê, que foi a melhor decisão que a gente já tomou na vida 
porque se a gente tivesse aberto e não seguido o que a gente acredita, 
defendeu desde o início, a gente não teria o posicionamento que a gente tem. 
A gente fica muito tranquila com as nossas decisões, significa dizer não às 
vezes para uma oportunidade que comercialmente seria boa.”  
“A gente tem um perfil de leitores, que a gente pensa que são nossos 
usuários, então os autores buscam a empresa, eles reconhecem, eles 
conhecem que é legal ser publicado por uma Empresa B […] a gente agregou 
isso em toda a nossa comunicação […] em todos os livros tem uma página 
sobre o propósito da editora e sobre o Sistema B.” 

 

Outro exemplo de empresa que preza e se sobressai nos eixos Clientes e 
Comunidade é a Empresa (E8), que desde a criação de seu modelo de negócio, tem 

como proposta democratizar o acesso a curso de inglês, com alta qualidade e preço 

baixo. A empresa se localiza em bairros de baixa renda, oportunizando o acesso ao 

idioma de forma mais ampla. O líder empreendedor e fundador tem reconhecimento 

pelo alto impacto que sua empresa gera na ampliação de oportunidades para os 

menos favorecidos, via educação. 

Considerada nacional e internacionalmente, a empresa já recebeu prêmios 

nos Estados Unidos, Finlândia, Costa Rica e Brasil que validam a característica de 

empreendedorismo social e os benefícios gerados para a sociedade. Pode-se 

destacar: Prêmio Laureate Brasil de Jovens Empreendedores; VIVA – Vision & 

Valores para la Sustentabilidad; International Literacy e International Youth 

Foundation. A empresa também recebeu várias menções e destaque pelo trabalho 
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realizado em diversas mídias, como Folha de S.Paulo, Revista Exame, Revista Veja, 

Catraca Livre, Globo e R7. Na premiação do B-Lab, Best for the Worl Honoree, 

recebeu premiações nos anos de 2016 e 2019 nas categorias Clientes e Comunidade.  

Pondera-se, que a Aceitação Interna e Externa que define o Consenso é 

demonstrada por estas cinco empresas, cada uma delas a seu modo. Todas 

ampliaram a prática proposta pela certificação e alcançaram uma atuação mais ampla, 

para além dos benefícios do seu próprio negócio. São empresas reconhecidas entre 

seus pares líderes do movimento e todas foram citadas por outro líder como referência 

em algum momento das entrevistas. É possível encontrar conexão entre os elementos 

identificados nos discursos de seus líderes, o reconhecimento interno no próprio 

Movimento B e as repercussões alcançadas pela interação e benefícios que conferem 

a sociedade.  
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5 CONCLUSÃO 
 

As transformações no mundo do trabalho impulsionaram mudanças nas 

organizações, que precisaram rever sua relação com colaboradores, meio ambiente, 

clientes e comunidade.  

Em pesquisa sobre as práticas organizacionais que privilegiam a força dos 

negócios para ampliar impacto, teve-se acesso ao Movimento B, formado por 

Empresas B, que são empresas certificadas pela ONG americana, B-Lab.  

A B-Lab avalia e certifica empresas de acordo com o impacto gerado em cinco 

eixos, a saber: Governança, Trabalhadores, Clientes, Comunidade e Meio Ambiente.  

A proposta deste movimento é avaliar de que forma os negócios podem ser 

melhores para o mundo e não os melhores do mundo. Assim, por meio de diversas 

etapas que a certificação como Empresa B estabelece, as empresas são estimuladas 

a rever suas práticas e fazer adequações para ampliar impacto socioambiental. 

Deste modo, percebeu-se a oportunidade de analisar se o processo de 

certificação como Empresa B pode se configurar como uma forma de legitimação de 

uma cultura organizacional sustentável – tão necessária para atender as demandas 

da sociedade. 

Por meio do modelo de legitimação proposto por Johnson, Dowd e Ridgeway 

(2006) foi realizada pesquisa com líderes de Empresas B certificadas, objetivando 

encontrar a relação entre as fases propostas pelo modelo (Inovação, Validação, 

Difusão e Consenso) e as experiências de certificação vividas pelas organizações.  

Ao considerar esta análise, entende-se que pode servir como base para 

empresas que, em função do cenário externo e das mudanças necessárias que 

precisam realizar na cultura organizacional, possam se beneficiar deste estudo.  

Desta forma, o estudo buscou responder aos cinco objetivos específicos:  

1) Identificar as motivações para a certificação como Empresa B;  

2) Examinar como foi conduzida a validação interna e externa do processo de 

certificação;  

3) Identificar de que forma foi realizada a difusão da certificação;  

4) Demonstrar como a certificação adquiriu aceitação ampla parte de uma 

cultura socialmente partilhada;  



109 

5) Criar um Programa de Desenvolvimento da cultura organizacional 

sustentável baseado nos passos do Modelo de Johnson, Dowd e 

Ridgeway.  

Em relação ao objetivo de identificar as motivações para a certificação como 

Empresa B, este estudo pôde identificar duas motivações principais:  

1ª – Pertencimento a uma rede que se configura como comunidade de líderes 

que tem valores e pensamentos alinhados; e  

2ª – O fato da certificação tangibilizar vivências em métricas passíveis de 

análise.  
Percebeu-se ainda que as motivações refletem os valores e propósitos das 

lideranças. Em nenhum momento critérios como imagem no mercado ou aumento de 

lucro apareceram como motivação, o que mostra que um ponto de partida para o 

alcance de resultados de mudança cultural, deve ser um diagnóstico que identifique o 

real propósito da liderança.  

Fica claro que quando o propósito do líder está alinhado aos valores do 

movimento, os líderes se comprometem e se envolvem pessoalmente com a 

certificação. Ao reconhecerem valor neste caminho estes se tornam os principais 

incentivadores do processo.  

Ao olhar o processo de certificação sob a lente do Modelo proposto, a 

Inovação é estabelecida pela necessidade que os líderes têm de buscar no Movimento 

uma forma de realização de seu propósito e de tangibilização de práticas que já 

reconheciam como importantes.  

Assim, esta etapa se configura como forma de legitimação da cultura ao 

atender a um propósito que direciona a mudança de cultura. Se há relação entre os 

valores do líder e valores do movimento, a primeira fase do modelo estará atendida.  

Ao examinar como foi conduzida a validação interna e externa do processo 

de certificação, contatou-se que quando se trata da Validação, foi possível 

compreender o quanto a certificação tem potencial de mudar práticas e promover 

ajustes na empresa, ao envolver as áreas (validade interna) e ao considerar as 

necessidades dos stakeholders (validade externa).  

Percebe-se que esta fase pode ser utilizada no momento da certificação como 

uma etapa decisiva para a legitimação da cultura organizacional, pois a certificação 

possibilita uma série de ajustes internos e de oportunidades de consideração dos 
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stakeholders ao analisar a empresa em cinco eixos (Governança, Trabalhadores, 

Meio Ambiente, Clientes e Comunidade).  

Uma vez que o líder tenha o propósito claro, este é o momento onde ficou 

evidente a necessidade de envolver a equipe e compartilhar com pessoas estratégicas 

as ações e mudanças organizacionais necessárias para a validação da nova prática.  

Esta fase se conduzida de acordo com os critérios propostos pelo Modelo, 

tem o potencial de implementar mudanças na empresa para adoção de novas “formas 

de fazer” impulsionadas pela certificação. Assim, esta etapa em que a certificação 

busca a validação interna e externa, configura-se como passo para a legitimação da 

cultura organizacional pelas mudanças e envolvimentos gerados na empresa.  

Ao buscar demonstrar de que forma foi realizada a difusão da certificação, foi 

possível verificar que ocorreu a Difusão com ações de sensibilização, treinamentos, 

peças de comunicação e alguns programas de desenvolvimento. Porém, para que a 

difusão se configure como uma fase de legitimação da cultura organizacional deve-se 

considerar o estabelecimento de conexões internas e a disseminação da nova prática 

em diferentes contextos organizacionais, sendo medida pelo nível de engajamento 

gerado nos colaboradores.  

Nesta etapa, considerou-se que poucos elementos apresentados 

demonstraram consistência nas práticas de difusão, ficando restrito a ações pontuais. 

Mesmo nos programas de desenvolvimento citados por algumas empresas a 

certificação era um dos aspectos trabalhados, mas apareceu pouco como 

protagonista das ações de desenvolvimento. 

Considera-se que como esta etapa pode acontecer após a conquista da 

certificação, exista uma desaceleração das ações de difusão em prol da nova prática. 

Aqui se identifica oportunidade de ampliar a atenção a esta fase, valendo-se de 

programas de desenvolvimento e comunicação consistentes e contínuos, para que 

assim seja possível constatar a conexão interna e o engajamento. Investir em ações 

que promovam a disseminação da nova prática em contextos diversos, confere passo 

importante para a legitimação da cultura organizacional.  

Quanto ao engajamento, entende-se que seria melhor avaliado pela ótica dos 

colaboradores, ao perceber como se sentem e recebem a nova prática. Aqui se 

encontra uma limitação identificada pela pesquisa.  

Com relação ao objetivo de demonstrar como a certificação adquiriu aceitação 

ampla como parte de uma cultura socialmente partilhada, verificou-se que esta ocorre 
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quando há aceitação interna e externa sobre a nova prática para que então passe-se 

a considerar um novo objeto social, neste caso a cultura organizacional sustentável. 

Nesta fase identificou-se cinco empresas que demonstraram ações e 

posicionamentos que promoveram o entendimento coletivo sobre a nova prática. 

Empresas que, por meio da adoção clara de políticas, posicionamento e processos 

internos refletem que a cultura organizacional está consolidada como um jeito de fazer 

as coisas na empresa. 

Da mesma forma, estas empresas demonstraram que recebem endosso dos 

stakeholders, permanecendo ativas socialmente nas causas da sustentabilidade 

sendo citadas por outros líderes como referência e considerando a necessidade e 

propósito de seus stakeholders como parte da estratégia organizacional.  

Estas empresas evidenciam ainda, o endosso à aceitação externa pelas 

parcerias e programas em que estão envolvidas e pelo reconhecimento recebido do 

próprio Movimento B.  

A aceitação ampla se configura como uma consolidação de todas as etapas 

anteriores e revela, ainda de forma mais clara, o quanto se torna um diferencial para 

o envolvimento pessoal do líder na forma de posicionamento e construção de 

relacionamentos externos.  

Para que a pesquisa culminasse em uma proposta concreta, foi desenvolvido 

um produto oriundo das informações da pesquisa. Trata-se de um programa de 

desenvolvimento da cultura organizacional sustentável baseado nos passos do 

Modelo de Johnson, Dowd e Ridgeway.  

O “Programa de Desenvolvimento de Cultura Organizacional Sustentável” foi 

criado com base no referencial teórico e nos resultados da pesquisa e encontra-se 

detalhado como Apêndice deste estudo. Tem como proposta promover mudanças na 

cultura organizacional, tendo como suporte o modelo de Legitimação criado por 

Johnson, Dowd e Ridgeway, estruturado em quatro etapas (Diagnóstico, Validação, 

Difusão e Consenso), conduzidas em formato de consultoria, por equipe 

multidisciplinar.  
Com o propósito de ampliar o impacto socioambiental, o Programa visa 

promover ajustes nos modelos de gestão das empresas e sensibilizar para um 

conjunto de valores que considera a mudança de foco do “eu” (resultados de curto 

prazo, baseados em interesses individuais) para o foco no “nós” (resultados a longo 

prazo, propósito, legado).  



112 

Desta forma, após análise dos objetivos específicos e resultados encontrados 

nesta pesquisa, nota-se que a certificação, de maneira isolada – e levando-se em 

consideração como as etapas e princípios do movimento se apresentaram em relação 

ao modelo – não se configura como forma de legitimar a cultura organizacional 

sustentável. Embora as fases iniciais, de Inovação e Validação se conformem a 

legitimação de uma cultura organizacional, o ponto que ilustra esta impossibilidade 

está na fase de Difusão. Não há no processo de certificação e nas orientações 

expressas, critérios que incentivem esta fase como uma etapa exigida para a 

certificação (exemplo: treinamentos com os funcionários, processos de integração, 

formações obrigatórias). 

Este aspecto cria um vácuo relevante que compromete afirmar que a 

certificação como Empresa B pode se conformar como legitimadora de uma cultura 

sustentável, ainda mais se acrescido dos conceitos teóricos que ensinam o papel 

importante do compartilhamento de crenças e valores e da comunicação como fatores 

fundantes de uma cultura organizacional.  

Vale ressaltar que a fase de Aceitação, embora seja também uma etapa 

posterior a certificação, encontra muita conexão com os princípios do movimento, com 

as ações promovidas pelo Movimento B e com o papel social atribuído às Empresas 

B. Este conjunto confere a esta fase a possibilidade de se configurar como forma de 

legitimação. O próprio Movimento B, pelo protagonismo e credibilidade adquiridos, 

oferece as empresas um reforço na possibilidade de aceitação ampla.  

Por outro lado, pela forte contribuição oferecida pelo Modelo, adotá-lo como 

base de acompanhamento das fases de certificação, pode ampliar as possibilidades 

de legitimação que se confere a certificação, potencializando mudanças na cultura 

organizacional, tornando-a mais sustentável.  

Conclui-se, portanto, que existe uma forte contribuição ao estabelecer relação 

entre os passos que a empresa segue para a certificação e o modelo proposto. Se 

uma empresa busca uma mudança cultural para um modelo sustentável, pode 

encontrar nesta união um direcionador das ações na empresa.  

Assim, embora a pesquisa tenha limitações, entende-se que responde ao 

objetivo geral e deixa como recomendação para futuros trabalhos a avaliação da 

percepção dos colaboradores como fonte de enriquecimento do processo de 

legitimação da cultura sustentável. 
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APÊNDICE A – PRODUTO TÉCNICO –  
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE  

CULTURA ORGANIZACIONAL SUSTENTÁVEL 
 

A presente pesquisa teve como objetivo específico criar um Programa de 

Desenvolvimento para implantação de cultura organizacional sustentável, baseado 

nas etapas do Modelo de Johnson, Dowd e Ridgeway (2006).  

A proposta é promover mudanças na cultura organizacional, por meio de um 

Programa de Desenvolvimento estruturado em quatro etapas (Diagnóstico, Validação, 

Difusão e Consenso), conduzida em formato de consultoria por equipe multidisciplinar, 

reconhecidamente experiente em temáticas de planejamento estratégico, 

sustentabilidade, cultura organizacional e desenvolvimento humano.  

Valendo-se do referencial teórico e dos resultados da pesquisa, o escopo do 

programa visa ampliar positivamente o impacto socioambiental das empresas, por 

meio de ajustes e mudanças no modelo de gestão e no conjunto de valores 

organizacionais, conforme segue: 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE  
CULTURA ORGANIZACIONAL SUSTENTÁVEL 

 

1 Proposição Teórica 

O mundo está passando por diversas transformações, influenciando a 

geração de uma nova ordem econômica e social, que não mais coaduna com a 

exploração indiscriminada de recursos ambientais e com a desvalorização dos 

stakeholders. 

Chamadas a assumir seu papel na sociedade, as organizações precisam 

adotar novos paradigmas na gestão, construindo uma cultura organizacional baseada 

em valores condizentes aos anseios da sociedade.  

Devem, pois, agregar aos objetivos econômicos a preocupação em gerar 

impacto socioambiental e contribuir para criar um mundo melhor para todos.  

Para embasar o programa, consideram-se as ideias dos seguintes autores: 

Daniel Goleman (2015); Edgar Schein (2017); Edward Freeman, Jeffrey Harrison e 

Stelios Zyglidopoulos (2018); Frederic Laloux (2017); Joey Reiman (2013); John 

Elkington (2012), Ignacy Sachs (2004); Marshall Rosenberg (2006); Peter Senge 
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(2006); Raj Sisodia, Timothy Henry, e Thomas Eckschmidt (2018); Richard Barrett 

(2017a; 2017b), entre outros.  

2 Conceito – Cultura Organizacional Sustentável 

O projeto assume que cultura organizacional sustentável é formada por um 

modelo de gestão que busca gerar valor e agir em conformidade com as necessidades 

de todos os Stakeholders, ampliando o impacto socioambiental; assim como por um 

conjunto de valores que considera a mudança de foco do “eu” (resultados de curto 

prazo, baseados em interesses individuais) para o foco no “nós” (resultados a longo 

prazo, propósito, legado) (BARRETT, 2017a; 2017b; GOLDSMIDT; REITER, 2010; 

LALOUX, 2017; ROCHA; GOLDSCHMIDT, 2011). 

3 Objetivo do Programa 

Apoiar empresas para o desenvolvimento de uma Cultura Organizacional 
Sustentável, com suporte no modelo de Legitimação criado por Johnson, Dowd e 

Ridgeway (2006).  

Produto Técnico: Modelo de Legitimação de Johnson, Dowd e Ridgeway (2006) 

 
Fonte: Johnson, Dowd e Ridgeway, 2006. 

4 Formato 

Em formato de consultoria, realizada por equipe de Consultores 

multidisciplinares, reconhecidamente experientes em temáticas de planejamento 

estratégico, sustentabilidade, cultura organizacional e desenvolvimento humano. 
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A proposta contempla participação ativa dos consultores na construção de 

soluções, assumindo papel significativo nas análises e orientações, bem como na 

condução de entrevistas, dinâmicas em grupo, reuniões e palestras. 

5 Fases do Programa de Desenvolvimento de Cultura Organizacional  

As fase do Programa de Desenvolvimento de Cultura Organizacional estão 

divididas em quatro fases:  

Fase 1 – Diagnóstico  

Identificar as necessidades e expectativas da organização para o programa 

de desenvolvimento de cultura organizacional sustentável.  

Fase 2 – Validação Interna e Externa 

Interna: Envolver as áreas da empresa na análise de suas práticas em relação 

à sustentabilidade. 

Externa: Mapear os principais stakeholders da organização e suas 

necessidades.  

Fase 3 – Difusão 

Criar programas de desenvolvimento que gerem Conexão Interna e 

Engajamento, como treinamentos, palestras e fortalecimento da comunicação 

institucional.  

Fase 4 – Consenso 

Consolidar as etapas anteriores, por meio de políticas internas alinhadas com 

uma cultura organizacional sustentável, assim como ampliar relações e parcerias da 

empresa com organizações sociais.  

6 Ferramenta utilizada 

Este programa utiliza a Avaliação de Impacto B (BIA – B Impact Assesment), 

como ferramenta de mensuração da cultura organizacional sustentável, que possibilita 

uma panorama geral do impacto socioambiental.  
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A Avaliação de Impacto B é uma ferramenta online e gratuita que fornece 

questionário para avaliar os impactos gerados na esfera socioambiental, permitindo 

comparar resultados com outras empresas, possibilitando, assim, um guia de boas 

práticas. Esta ferramenta é adaptável aos diferentes ramos de negócios, podendo ser 

utilizada por indústrias, comércios e serviços, bem como por empresas de grande e 

pequeno porte.  

O formato de avaliação considera necessária à coleta de dados, com o escopo 

de avaliar as práticas da empresa em relação aos funcionários, comunidade, meio 

ambiente, governança e clientes. De posse dessas informações, é possível ainda 

comparar com o resultado de outras organizações, de modo a conhecer o 

posicionamento atual da empresa.  

Produto Técnico: Áreas de Análise do B Impact Assessment 

 
Fonte: Sistema B, [2019a]. 

7 Detalhamento do projeto 

Composto por quatro fases: 1. Diagnóstico; 2. Validação (Interna e Externa); 

3. Difusão; 4. Consenso (Aceitação e Monitoramento).  
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Fase 1 – Diagnóstico 

O Diagnóstico será realizado por meio das seguintes ações: 

▪ Momento 1 – Entrevistas individuais com as principais lideranças (Fundador, CEO, 

Diretores) para identificar as necessidades de desenvolvimento da cultura e o 

propósito organizacional (Entrevista Lideranças – FERRAMENTA 1 – Produto 

Técnico); 

▪ Momento 2 – Reuniões em grupo com as principais lideranças, a fim de garantir 

alinhamento de propósito (Alinhamento de Propósito – FERRAMENTA 2 – Produto 

Técnico); 

▪ Momento 3 – Reuniões em grupo com as principais lideranças para mapear 

oportunidades e ameaças da empresa em relação ao desenvolvimento de uma 

cultura sustentável (Análise Swot – FERRAMENTA 3 – Produto Técnico); 

▪ Momento 4 – Realizar entrevistas com colaboradores da empresa para identificar 

valores sustentáveis percebidos (Roteiro Entrevista Colaboradores – 

FERRAMENTA 4 – Produto Técnico); 

▪ Momento 5 – De posse dos dados coletados até o momento 4, definir os principais 

valores da empresa que estão alinhados a uma cultura sustentável e seus 

significados. 
▪ Produto a ser entregue – Definir o Propósito para o Desenvolvimento da Cultura 

Sustentável e os Valores que permearão o processo. 

Fase 2 – Validação 

Subdividida em Validação Interna e Validação Externa.  

Validação Interna 

Esta fase tem início a partir da definição do propósito e os valores que 

permearão o processo. 

▪ Momento 1 – Definir o Responsável ou a Equipe responsável pelo projeto; 

▪ Momento 2 – Envolver as Lideranças das áreas (gerentes, coordenadores, 

supervisores), mediante reunião de “Kick Off” (ponta pé inicial) para expor o 

projeto, propósito e valores. Apresentar as etapas (Diagnóstico, Validação, 

Difusão, Consenso) e como deve se estabelecer o envolvimento de todos; 



130 

▪ Momento 3 – Realizar a Avaliação de Impacto B, com a participação do maior 

número de áreas possíveis (Fonte: sistemab.org.br); 

▪ Momento 4 – Por meio do resultado da Avaliação de Impacto B, identificar os focos 

de melhoria em relação ao impacto socioambiental da empresa, por área (Modelo 

5 Eixos);  

▪ Momento 5 – Envolver as equipes em reuniões de construção conjunta 

viabilizando soluções de melhoria identificadas na Avaliação de Impacto B 

(Metodologia 3 C’s – FERRAMENTA 6 – Produto Técnico); 

▪ Momento 6 – Construir plano de ação com as lideranças, abarcando necessidades 

de melhoria e sugestões apresentadas.  

Validação externa 

▪ Momento 1 – Mapear os principais stakeholders da empresa (Mapa dos 

Stakeholders – FERRAMENTA 7 – Produto Técnico); 

▪ Momento 2 – Por meio do resultado da Avaliação de Impacto B, identificar os focos 

de melhoria em relação ao impacto socioambiental da empresa nos stakeholders 

(Tabela de Análise Stakeholder – FERRAMENTA 8 – Produto Técnico);  

▪ Momento 3 – Envolver alguns representantes dos stakeholders em reuniões de 

construção conjunta sobre oportunidades de melhoria identificadas via Avaliação 

do Impacto B; 

▪ Momento 4 – Construir com as lideranças plano de ação sobre as necessidades 

de melhoria e sugestões apresentadas para acolher as necessidades dos 

stakeholders. 

▪ Produto a ser entregue: Plano de Ação baseado no Modelo Canvas ou 5W2H, 

construído pelas lideranças, com base nas sugestões da equipe e stakeholders. 

Deve conter análise de Custo × Impacto para que a empresa possa fazer a 

priorização das ações.  

Fase 3 – Difusão 

Esta fase tem início quando a organização definiu quais ações e adequações 

precisa fazer. A partir daqui deve ser disseminado para toda a organização as 

propostas de uma cultura organizacional sustentável. 
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▪ Momento 1 – Apresentação Geral para a empresa sobre Propósito, Valores, 

Resultado da Pesquisa, Ações que a empresa vai desenvolver. Mostrar onde a 

empresa está hoje, aonde quer chegar e quais os caminhos que pretende trilhar.  

Propósito e valores 

 
Fonte: A autora, 2020. 

Conteúdo básico da apresentação: Objetivo do projeto, Propósito e Valores, 

Diagnóstico e resultado da avaliação; Plano de ação com envolvimento das áreas.  

▪ Momento 2 – Criar Programa de Desenvolvimento das Lideranças com temáticas 

que sensibilizem para ampliar a consciência dos líderes sobre o desenvolvimento 

de uma cultura sustentável (Modelo 70/20/10 – FERRAMENTA 9 – Produto 

Técnico); 

▪ Momento 3 – Trabalhar com a área de Comunicação Interna e Recursos Humanos 

para projetos de disseminação das ações que estão sendo desenvolvidas; 

propósito e valores; Criar “Pílulas de Conhecimento” para serem compartilhadas 

com a organização. 

▪ Produto ser entregue: Plano de Desenvolvimento das Lideranças; Projeto de 

Comunicação Interna. 

Fase 4 – Consenso 

Subdivide-se em Aceitação e Monitoramento.  

Aceitação 

Esta etapa tem como objetivo fazer com que a cultura sustentável se torne 

prática aceita e partilhada pelo grupo. 

▪ Momento 1 – Análise das principais políticas da organização, adequando-as ao 

propósito, valores e princípios da cultura sustentável;  
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▪ Momento 2 – Mapear possíveis parcerias institucionais que ampliem o 

relacionamento da empresa com instituições que são referência em questões de 

Impacto Socioambiental, tais como ONGs, Universidades e Órgãos certificadores.  
▪ Produto a ser entregue – Projetos de Impacto Socioambiental.  

Monitoramento 

Esta etapa visa apoiar a empresa na criação de indicadores de 

acompanhamento e mensuração de impacto dos projetos de desenvolvimento da 

cultura organizacional. 

▪ Momento 1 – Realizar acompanhamento por meio dos progressos na Avaliação 

de Impacto B;  

▪ Momento 2 – Conclusão do projeto com apresentação de relatório das conquistas 

e recomendações para futuras ações;  

▪ Momento 3 – Reiniciar o ciclo das quatro fases sempre que necessário. 

▪ Produto a ser entregue – Relatório do projeto. 
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FERRAMENTA 1 – PRODUTO TÉCNICO:  
MODELO DE ENTREVISTA COM AS LIDERANÇAS 

Modelo de entrevista 

1. Por que a organização foi originalmente fundada? 

2. Quais os princípios orientadores sobre os quais a organização chegou 

até aqui? 

3. O que os motiva a buscar uma cultura sustentável? 

4. O que entende por cultura sustentável? 

5. Qual o impacto que esperamos causar com este programa? 

6. Por que aumentar o impacto socioambiental? 

7. Para que trabalhamos todos os dias? 

8. O que o mundo perderia se a empresa não existisse? 

9. Quais são as forças da empresa? 

10. E as oportunidades de desenvolvimento? 

11. No que são realmente bons? 

12. Quais são os principais valores da organização? 

13. Que diferença a empresa quer fazer no mundo? 

Fonte: Adaptado pela autora (2019) de Sisodia, Henry e Eckschmidt, 2018.  
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FERRAMENTA 2 – PRODUTO TÉCNICO:  
ALINHAMENTO DE VALORES 

 

Cada membro da reunião deve listar individualmente os cinco principais 

valores da empresa, declarados e não declarados que são aderentes a uma cultura 

organizacional sustentável. 

Os principais valores da empresa em ordem de importância são: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Cada um explica o porquê da escolha para os participantes. 

Dividem-se em subgrupos e entram em consenso sobre os três principais 

valores para o grupo, criando uma lista única e utilizando a seguinte matriz para 

trazer clareza: 

Matriz I 

Valores  
Subgrupos 

O que significa  
este valor? 

Que comportamentos demonstram  
a presença deste valor? 

1.   

2.   

3.   

Fonte: Barrett, 2017a. 

Compartilhar a matriz dos subgrupos e buscar consenso. Com mediação do 

consultor, definem-se os três principais valores da empresa que estão alinhados a 

cultura de sustentabilidade. 

Matriz II 

Valores  
Empresa 

O que significa  
este valor? 

Que comportamentos demonstram  
a presença deste valor? 

1.   

2.   

3.   

Fonte: Barrett, 2017a.   
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FERRAMENTA 3 – PRODUTO TÉCNICO:  
ANÁLISE SWOT  

 

Construir com a Liderança a análise SWOT da empresa em relação a 

implantação da cultura de sustentabilidade: 

SWOT 

 
Fonte: A autora, 2020.  

  

Forças para 
Cultura 

Sustentável

Fraquezas para 
Cultura 

Sustentável

Oportunidades
para Cultura 
Sustentável

Ameaças para 
Cultura 

Sustentável
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FERRAMENTA 4 – PRODUTO TÉCNICO:  
ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS COLABORADORES 

Roteiro de entrevista 

Percepção de Valores 

 

Cite quais são, na sua opinião, os três principais valores da organização: 

1. 

2. 

3. 

 

Cite três coisas que você admira na empresa: 

1. 

2. 

3. 

 

Quais são os pontos fortes da empresa? 

1. 

2. 

3. 

 

Qual são os pontos fracos da empresa? 

1. 

2. 

3. 
Fonte: A autora, 2020. 
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FERRAMENTA 5 – PRODUTO TÉCNICO:  
MODELO CINCO EIXOS 

Modelo cinco eixos 

 
Fonte: Sistema B, [2019a]. 

Eixos de Análise 

EIXOS DE  
ANÁLISE 

PONTOS 
FORTES 

PONTOS DE 
ATENÇÃO 

OPORTUNIDADES 
DE MELHORIA 

PONTUAÇÃO 
ATUAL 

GOVERNANÇA     

TRABALHADORES     

CLIENTES     

COMUNIDADE     

MEIO AMBIENTE     

Fonte: A autora, 2020. 
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FERRAMENTA 6 – PRODUTO TÉCNICO:  
ANÁLISE 3 C’S 

 

O que a empresa deve cessar de fazer, continuar fazendo, começar a fazer e 

aplicar para cada um dos Eixos. 

Análise 3C's 

 

EIXOS DE ANÁLISE CESSAR DE 
FAZER 

CONTINUAR 
FAZENDO 

COMEÇAR A 
FAZER 

GOVERNANÇA    

TRABALHADORES    

CLIENTES    

COMUNIDADE    

MEIO AMBIENTE    

Fonte: A autora, 2020. 
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FERRAMENTA 7 – PRODUTO TÉCNICO:  
MAPA DE IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS 

 

Identificar quais são os principais stakeholders da organização. Aqueles que 

o negócio afeta e são afetados pelos negócio. Refletir sobre quais podem ser as 

principais necessidades de cada um deles. 

Stakeholders 

  
Fonte: A autora, 2020. 

 

Preencher o mapa com o Stakeholder (Ex.: Clientes, Fornecedor, 

Colaboradores, Meio Ambiente) e listar pelo menos três necessidades de cada um 

deles que consegue identificar. 

 

  

Nomeie a 
organização 

e o 
propósito 

Stakeholder
1 

Stakeholder
2

Stakeholder
3

Stakeholder
4

Stakeholder
5



141 

FERRAMENTA 8 – PRODUTO TÉCNICO:  
TABELA DE ANÁLISE DE STAKEHOLDER 

Análise Stakeholder 

Questão  
para verificar 

Nome do Stakeholder: 

Ação 1 Ação 2 Ação 3 

Nossa estratégia atual com 
este stakeholder, reflita 

sobre três ações 
   

Como podemos criar  
valor para ele hoje?    

Oportunidades para 
melhorar o relacionamento?    

Oportunidades de  
criar valor com ele?    

Quais riscos e ameaças 
existem com  

este stakeholder? 
   

Fonte: A autora, 2020. 
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FERRAMENTA 9 – PRODUTO TÉCNICO:  
MODELO 70/20/10 

Modelo 70/20/10 

 
Fonte: Endeavor, [2020].  

Programa de Desenvolvimento de Lideranças baseado no Modelo 70/20/10 

que tem como premissa que 70% da nossa aprendizagem vem de ações e 

experiências práticas; 20% provém de interações e 10% via conhecimento formal. O 

modelo prioriza desenvolver mudanças nas práticas da gestão por meio de projetos, 

desafios e resultados percebíveis. Exemplo: 

Modelo/exemplo 

70 
Aprendizagem por meio da 
experiência – “On the Job” 

20 
Aprendizagem por  
meio de Interações 

10 
Aprendizagem  

Formal 

Implantar mudanças  
de processo na área 

Mentoria com profissionais 
que dominam o tema Treinamentos 

Construir novos projetos  
com a equipe Job Rotation Workshops 

Reuniões diárias  
com a equipe Coaching Palestras 

Buscar desafios novos Elaborar uma Aula Eventos 

Promover momentos de 
Feedback e Feedfoward com 

pares, líderes e equipe 

Bechmarking com outros 
líderes e empresas Formação Acadêmica 

   

   

Fonte: A autora, 2020. 
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