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cada ano a Universidade de Harvard for-
ma cerca de 7000 profissionais. Da melhor
instituição de ensino do mundo, segundo

a publicação britânica "The Times Higher Educa-
tion Supplement" a maioria deles segue para os
mais altos cargos das organizações públicas e pri-
vadas onde suas decisões vão produzir impactos
na vida de milhões de pessoas. Por seus bancos
já passaram gente corno Al Gore, David Rockefel-
lereGeorgeW. Bush. Uma breve análise da traje-
tória de personalidades com perfis e valores tão
distintos revela, sobretudo, que a educação for-
mai pode não ser o aspecto mais importante na
formação de um indivíduo.

Em se tratando de sustentabilidade, tornou-se
lugar comum afirmar que as instituições de en-
sino não têm preparado profissionais em quan-
tidade e com competências suficientes para en-
frentar os desafios globais da sustentabilidade.
Prova disso é que os mais brilhantes cérebros da
atualidade não têm conseguido desenvolver mo-
delos econômicos, políticos e científicos eficien-
tes para a solução de questões complexas como
o aquecimento global e desigualdade.

David Orr, professor de estudos ambientais e
políticos da Universidade de Oberlin, nos Esta-
dos Unidos, lança luz sobre essa questão ao de-
fender que a crise da biosfera é um sintoma da
prévia crise de modelos mentais, percepção e co-
ração. % educação não é amplamente considera-
da como um problema, a não ser a falta dela. A
sabedoria convencional reforça que toda educa-
ção é boa e quanto mais se tem melhor, A verda-
de é que sem as devidas precauções, a educação
pode formar pessoas simplesmente para ser vân-
dalos mais eficazes da Terra" ressalta o autor do li-
vro "Earth in Mind: On Education, Environment, and
theHuman Prospect"('Terra em mente: na educa-
ção, meio ambiente e perspectiva humanassem
tradução para o português)
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Segundo Jane Nelson, diretora do Centro de
Iniciativa para Responsabilidade Social Empre-
sarial da Universidade de Harvard, o sistema
formal de ensino não tem evoluído na mesma
velocidade com que ocorrem as mudanças na so-
ciedade. "Há cerca de seis anos, o aquecimento
global não tinha o destaque de hoje. Foi só nos
últimos dois anos que o mundo acordou para o
problema. No entanto, a maioria das universida-
des ainda não dispõe de programas de pesqui-
sa e aulas voltadas, para as mudanças climáticas.
Não há especialistas suficientes para dar conta
dessa tarefa porque se trata de um campo total-
mente novo. Cientistas, políticos e empresários
estão tendo que aprender à medida que trilham
o caminho" ressalta Jane.

No entanto, o abismo entre o saber produ-
zido na academia e as necessidades da socieda-
de não chega a ser exatamente um fenômeno
novo. Segundo Cláudio de Moura Castro, presi-
dente do Conselho Administrativo da Faculdade
Pitágoras, há apenas 200 anos alguém afirmou
que a universidade tinha que lidar com ques-
tões práticas. 'A Universidade Humboldtiana foi
a primeira tentativa de uma instituição de ensino
manipular questões práticas. De lá para cá, tem
havido progresso, mas lento. As pessoas perce-
bem a necessidade de enfrentar os problemas da

"As universidades e empresas
devem criar um sistema de ensino
que favoreça a compreensão dos
sistemas globais, desenvolva
o pensamento sistêmico e a
capacidade de reconhecer, identificar
e valorizar a interdependência; que
estimule o empreendedorismo,
a inovação, a liderança e a
convergência de saberes entre os
diferentes segmentos da sociedade,"

"A Universidade Humboldtiana
foi a primeira tentativa de uma
instituição de ensino manipular
questões práticas. De lá para cá
tem havido progresso, mas ele é
lento. Há uma tensão interna dentro
da universidade que vem da sua
origem, pois ela nasce como uma
instituição teológica que, obviamente,
não trata questões práticas."

sociedade, mas seus valores e hábitos são para li-
dar com coisas não necessariamente muito prá-
ticas. Há uma tensão interna dentro da universi-
dade que vem da sua origem, como instituição
teológica, pouco afeita, portanto, ao mundo prá-
tico" ressalta Castro.

As instituições de ensino não estão sozinhas
nessa jornada. Formar profissionais capacitados
para enfrentar os desafios da sustentabilidade é
uma tarefa a ser compartilhada com as empre-
sas. No entanto, há uma confusão acerca do pa-
pel década um desses segmentos da sociedade
e sobre como eles podem unir esforços na for-
mação dos indivíduos, segundo Ricardo Young,
presidente do Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social.

'As organizações entendem que precisam ser
espaços de aprendizado permanente, produto-
res de saberes e de inteligência. Por isso, criam
suas universidades corporativas. Do outro lado,
as instituições de ensino refletem sobre a sua
função na sociedade e chegam à conclusão de
que precisam formar pessoas para o mercado. Aí
o que elas fazem? Tecnicizam a educação e re-
passam a alma para a segunda ou terceira priori-
dade no processo educacional. Assim, temos um
belo diálogo de surdos e mudos: empresas que
querem aprender, buscando emular o papel da
universidade e universidades que querem servir
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"Em um mundo complexo, no
qual a colaboração intersetorial e
a inovação constituem fatores de
sobrevivência, não existe liderança
possível se não houver um profundo
processo de autoconhecimento,"

ao mercado emulando empresas e se despindo
da sua função tradicional e educadora'; contex-
tualíza Young.

No livro "Higher education and the challen-
ge of sustaínability" (Educação superior e o de-
safio da sustentabílidade, ainda sem tradução
para o português), Peter Blaze Corcoran e Arjen
EJ. Wals defendem que a sustentabilidade, mais
do que assunto adicional para ser acrescido ao
já sobrecarregado currículo, representa a opor-
tunidade de abertura para uma visão diferente
das disciplinas, da pedagogia, da mudança orga-
nizacional e, particularmente, da ética.

Jane Nelson, de Harvard, endossa a opinião
dos dois autores. "As universidades e empresas
devem criar um sistema de ensino que favore-
ça a compreensão dos sistemas globais, desen-
volva o pensamento sistêmico e a capacidade
de reconhecer, identificar e valorizar a interde-
pendência. Esse sistema precisa estimular o em-
preendedorismo, a inovação, a liderança e a
convergência de saberes entre os diferentes seg-
mentos da sociedade" ressalta.

TRANSFORMAÇÃO
DE MODELOS MENTAIS
Como desencadear esse processo de mudança
no ritmo exato com que se apresentam os de-
safios relacionados à sustentabilidade constitui
um grande dilema para pesquisadores, especia-
listas e empresas.

Em busca de respostas, um grupo de pes-
quisadores da Sodety for Organizational Lear-
ning (SOL), entrevistou líderes de diferentes

segmentos para saber que fatores determinaram,
de modo específico, o seu aprendizado. A organi-
zação foi fundada pelo consultor Peter Senge, o
famoso guru da gestão do conhecimento, como
forma de dar continuidade aos trabalhos de
aprendizagem organizacional iniciados no Insti-
tuto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

As conclusões desse estudo resultaram no
livro Presença - Propósito humano e o campo do
futuro escrito a oito mãos por Peter Senge, Otto
Scharmer, Joseph Jaworski e Betty Sue Flowers.
Os especialistas perceberam que as grandes des-
cobertas eram quase sempre conseqüência de
um momento de introspecção e ruptura com pa-
drões e pensamentos pré-concebidos.

"Após uma bateria de 150 entrevistas com
executivos, pesquisadores e cientistas chegou-se
à conclusão de que os grandes insigths de ino-
vação na vida dessas pessoas estavam relaciona-
dos a um exercício radical de autoconhecimento
e percepção, tarefa para a qual precisaram abrir
mão do que já sabiam. Da sensação de colocar-se
disponível surgiram novas formas de ação, novos
produtos e abordagens para a própria empresa
ou para uma teoria científica" explica Maria Cris-
tina d'Arce, coordenadora da Sodety for Organi-
zational Leaming Brasil.

Juntos, os autores criaram a chamada Teo-
ria U que propõe uma fonte mais profunda de

SOCIETY FOR
ORGANIZATIONAL
LEARNING BRASIL

"A mesa do escritório é o pior lugar
para olhar o mundo. A experiência da
descida do U precisa ser vivenciada
em jornadas de aprendizagem.
Por meio delas, mergulha-se em
uma determinada realidade, sem
julgamentos, convive-se com
outras pessoas de modo que a
inteligência que vai brotar não
é individual, mas coletiva."
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aprendizagem associada à capacidade de "pre-
senciar" isto é de sentir, de perceber intimamen-
te e de se integrar ao objeto proposto pela mu-
dança. Essa habilidade decorre de um estado de
mente, coração e vontade francamente abertos
para a possibilidade de aprender não apenas
usando a experiência anterior mas a construção
prática de uma visão de futuras.

'A transformação dos modelos mentais está
na essência da Teoria U. Ela sugere o mergulho
em um espaço muito profundo de percepção e
a abertura para o futuro que deseja emergir. Isso
não é exatamente o que está no modelo mental,
mas sim algo que decorre das descobertas pro-
porcionadas pelo movimento de descida do U"
afirma Cristina d'Arce.

Na opinião dos criadores da Teoria U, enfren-
tar os desafios atuais exige das pessoas uma pa-
rada para "fazer download" de antigos padrões.
Isso significa deixar de reafirmar julgamentos ha-
bituais para desacelerar e aprender a escutar de
forma mais profunda, aberta e coletiva, a fonte
suprema de toda a grande liderança — sua auto-
consciência e autoconhecimento.

"Em um mundo complexo, no qual a cola-
boração intersetoríal e a inovação constituem

fatores de sobrevivência, não existe liderança
possível se não houver um profundo proces-
so de autoconhecimento", concorda Young, do
Instituto Ethos.

A grande novidade da teoria não está, como
pode parecer, no processo de introspecção indi-
vidual, bastante comum nas diferentes tradições,
mas na apropriação coletiva do objeto da mu-
dança para alcançar a inovação social, Segundo
Cristina, esse processo costuma se observar nas
jornadas de aprendizagem, em que grupos de
pessoas são convidados a refletir sobre uma de-
terminada questão, tomando contato com a rea-
lidade e buscando respostas a partir de experiên-
cias e descobertas conjuntas.

'A mesa do escritório é o pior lugar para olhar
o mundo. A experiência da descida do U preci-
sa servivenciada em jornadas de aprendizagem.
Por meio delas, mergulha-se em uma determi-
nada realidade, sem julgamentos, convive-se
com outras pessoas de modo que a inteligên-
cia que vai brotar não é individual, mas coleti-
va", destaca Cristina.

"Depois de desacelerar, escutar e sentir, o
próximo passo na descida do U é fazer o que cha-
mamos de prototipar, que significa concretizar
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as possibilidades futuras, transformando inten-
ções em ações. Quando a pessoa deixa de agir
a partir do seu downloading, emerge um outro
universo sobre o qual ela jamais tinha pensado.
Assim o futuro surge a partir dela mesma" ex-
plica Cristina.

TEORIA U
NOS NEGÓCIOS
Apesar de se escorar em métodos à primeira vis-
ta distantes da realidade de negócios, como, por
exemplo a mentalização, a teoria U está longe
de ser apenas filosófica. Na publicação "Adres-
sing the blindspoíofour time" cujo resumo consta

nesta edição de Idéia Socioambiental (O ponto
cego da liderança: acessando o poder de presen-
ciar, pág. 30), Otto Scharmer relata experiências
de implementação da Teoria U em empresas ao
redor do mundo.

A partir do aprendizado do U, corporações
importantes estão buscando, por exemplo, for-
mas de tornar a produção de alimentos mais sus-
tentável. Carrefour, General Mills, Nutreco, Or-
ganic Valley Cooperative, Rabobank, Costco, US
Food service, Sysco, Unilever e a brasileira Sadia
compõem o Sustoinobte Foodiob. O grupo con-
ta ainda com o apoio da International Finan-
ce Corporation (IFC), ligada ao Banco Mundial,
e de organizações não-governamentais como o
World Wildlífe Fund (WWF) e The Nature Con-
servancy para estimular inovações na cadeia
produtiva de alimentos, o aumento da deman-
da por produtos sustentáveis, mudanças nos pa-
drões de consumo e políticos.

A Shell também se utilizou de alguns elemen-
tos da teoria U em uma de suas unidades na Ho-
landa. Lá, a planta industrial vinha enfrentando
problemas em seu processo produtivo atribuídos
a implementação de um novo software SAP. De-
pois de uma série de entrevistas com os funcio-
nários, percebeu-se que a origem dos problemas
era, na verdade, o descontentamento com o cli-
ma organizacional. Ao invés de buscar novas me-
tas especificamente de negócios, a corporação
optou por criar um ambiente favorável ao apren-
dizado e à inovação. A mudança na cultura orga-
nizacional acabou sendo o elernento-chave para
a melhoria dos indicadores de desempenho.

DESAFIO
DO SÉCULO
Parece haver um consenso entre os especialistas
de que a construção de negócios sustentáveis
passa necessariamente pela estruturação de uma
sociedade sustentável. E esta requer, sobretudo,
que os indivíduos sejam educados para se reco-
nhecerem como parte do todo e orientarem suas
ações com base nos impactos para as gerações
atuais e futuras. "Formar seres humanos integrais
constitui condição para que haja um mundo me-
lhor amanhã. O sentido de educarmos é a cons-
trução de um mundo melhor. Para isso, a educa-
ção tem que nos preparar para que continuemos
evoluindo como seres humanos. Isso automati-
camente resolve a questão da sustentabilidade"
afirma Oscar Motomura, presidente do centro de
referência em gestão Amana Key.
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A despeito de ser uma idéia bem aceita em
diversos círculos empresariais — ninguém em sã
consciência se oporia ao que ela sugere — as es-
truturas internas das empresas, departamentali-
zadas por natureza, assim como os sistemas de
educação formais, têm dificuldades em propor-
cionar uma experiência de construção coletiva
do saber, essencial para a inovação social e sus-
tentabílidade. "O sistema educacional está ul-
trapassado. O aprendizado deve extrapolar o
ambiente da sala ,de aula e estimular a multidis-
ciplinaridade e o auto-aprendizado, pois a neces-
sidade de continuar aprendendo é essencial para
alcançarmos uma sociedade sustentável e justa"
afirma Jane, de Harvard.

Para Young, a internet pôs fim ao monopólio
de produção do saber. Com ferramentas como,
por exemplo o wikipedia, iniciou-se um processo
de coletivização que vem tirando as instituições
de ensino da posição de detentoras preferenciais
do conhecimento. "A democratização do acesso e
produção do conhecimento propõem uma revi-
são do papel da universidade que, a meu ver, ficou
datado. É necessário redefinira sua intervenção e
articulação com os saberes de forma que haja uma
contribuição maior para a sociedade" afirma.

Jane sugere que o sistema formal de ensino
assimile novas práticas, explorando redes sociais
como o Youtube, o MySpace e as organizações
estudantis. "Tudo está mudando muito rápido.
Precisamos de novos tipos de aprendizado, re-
des sociais e modelos de liderança, pois não será
mais possível achar que as pessoas no topo das
companhias ou governos terão todas as respos-
tas de que precisamos" observa.

A EXPERIÊNCIA
BRASILEIRA
Outro consenso entre os especialistas é que a
educação para a sustentabilidade deve começar
cedo, em casa e na escola. Desde 2000, os mi-
nistérios da educação (MEC) e meio ambiente
(MMA) compartilham da missão de colocar em
prática a política nacional de educação ambien-
tal, instituída pela lei 9795/99.

Essa política visa a construção de valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltados para a conservação do
meio ambiente. Ao MEC cabe desenvolver ações
educativas sobre as questões ambientais no sis-
tema formal de ensino, enquanto o MMA faz o
mesmo junto a organizações não-governamen-
taise empresas.

Segundo Raquel Trajber, coordenadora de
educação ambiental do MEC, a política implan-
tada nas escolas compreende quatro dimen-
sões. A primeira se refere à educação difusa, que
abrange campanhas e a Conferência Nacional
Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. A segunda
e terceira consistem na capacitação presencial e
à distância dos professores, por meio do uso de
tecnologias da informação para tornar o proces-
so de aprendizagem mais interativo. Na quarta
dimensão, são construídos espaços estruturantes
de educação ambiental, a exemplo do que ocor-
re com o Com-Vida - Comissão de meio ambien-
te e qualidade de vida, responsável pela discus-
são da Agenda 21 nas escolas.

As conferências acontecem anualmente, po-
dendo ser realizadas nas escolas e depois nos es-
tados onde reunir as propostas que serão apre-
sentadas no evento nacional. Nelas, o governo
distribui o material com as sugestões de ativida-
des que incluem desde projetos de pesquisa até
a educomunicação com, por exemplo, a grava-
ção de programas de rádio e vídeo.

A terceira edição da Conferência Nacional
Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, prevista
para abril de 2009, tratará das mudanças ambien-
tais globais. Os alunos serão estimulados a refle-
tir sobre o tema a partir da realidade da escola e
da comunidade de que fazem parte. Na temática
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tecnologias limpas, por exemplo, o material ela-
borado pelo MEC propõe questionamentos so-
bre os meios de transporte utilizados para chegar
à escola, se os automóveis e ônibus usam catali-
sadores ou se a prefeitura local tem plano diretor
e código de obras que se preocupe com o apro-
veitamento da energia do sol ou do vento.

"A função social da escola deve ser repensa-
da, de modo que deixe de ser apenas uma repro-
dutora desaberes para construir conhecimentos
de forma vivencial. A escola precisa ser uma ins-
tância de democracia participativa, constituin-
do um processo de educação permanente para
formar cidadãos capazes de agir global e local-
mente na construção de sociedades sustentá-
veis" esclarece Raquel.

As empresas também estão aderindo ao mo-
vimento de educação para a sustentabilidade.
Ao seu modo, individualmente, ou por meio de
instituições educacionais que representam seus
interesses. O Sesi, por exemplo, tem sido con-
vocado a preparar os profissionais da indústria
para a implementação de uma gestão baseada
no triple bottom Une. Os técnicos são capacita-
dos para adotar ferramentas, como indicadores
e os relatórios de sustentabilidade.

Na educação básica, a temática vem sendo
trabalhada deforma multidisciplinar na rede Sesi
de Minas Gerais. Desde 2005, a organização de-
senvolve o conceito de escolas ecosustentáveis,
estimulando a vivência da sustentabilidade por

"A sustentabilidade deve ser um tema
presente em todas as disciplinas. Os
profissionais precisam ser incitados
a desenvolver produtos e serviços,
considerando os pilares econômico,
ambiental e social. A inovação vem
como apoio à sustentabilidade,
mas ela deve proporcionar esse
equilíbrio, senão acaba."

meio de atividades diversas propostas a alunos
e professores. No Rio de Janeiro, há uma parce-
ria com o Canal Futura, que produz vídeos te-
máticos, para capacitação de professores em
sustentabilidade.

O Sesi faz planos de expandir essas ações
gradativamente para outros estados e inserir ofi-
cialmente a sustentabilidade, a partir de 2009, na
grade curricular de toda sua rede de ensino. 'A
sustentabilidade deve ser um tema presente em
todas as disciplinas. Os profissionais precisam
ser incitados a desenvolver produtos e serviços,
considerando os pilares econômico, ambiental e
social. A inovação vem como apoio à sustenta-
bilidade, mas ela deve proporcionar esse equilí-
brio, senão acaba" afirma Alex Mansur, gerente
de responsabilidade social do Sesi.

EDUCAÇÃO
NAS EMPRESAS

O mesmo esforço de educação para um mode-
lo mais sustentável de negócios começa a to-
mar forma também nas empresas. Para atender
às exigências de governos cada vez mais fiscali-
zadores, protocolos mais restritivos de mercado,
clientes mais interessados em produtos e servi-
ços verdes e uma sociedade mais atenta ao tema
da sustentabilidade, um número crescente de
companhias tem procurado capacitar funcioná-
rios e parceiros de negócio.

Uma das tendências observadas nessas cor-
porações é a substituição do enfoque da susten-
tabilidade como risco (proteção de ativos) para
outro de oportunidade, normalmente capita-
neada por líderes crentes e apaixonados pelo
tema. Nelas, o desafio de conciliar os resultados
econômico-financeiros com os ambientais e so-
ciais tem influenciado não apenas mudanças
importantes em processos na cadeia produtiva,
mas também a formação e seleção de funcio-
nários, a pesquisa e o desenvolvimento de no-
vos produtos. "A preocupação em educar as par-
tes interessadas é uma das quatro características
comuns às empresas modelares em sustentabi-
lidade. As outras são a existência de um líder afi-
nado com o conceito, a inserção nas estratégias
de negócios e o enfoque da oportunidade/ino-
vação" explica Ricardo Voltolini, diretor da con-
sultoria Idéia Sustentável, publisher e articulis-
ta de Idéia Socioambiental.

Segundo o especialista, que realiza estu-
do sobre o tema, as empresas sustentáveis são
essencialmente educadoras. E se propõem a
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"O profissional precisa ter a
predisposição para entender a fundo
a dinâmica das diferentes partes
interessadas, além de iniciativa para
vivenciar a realidade do outro. Não
adianta ler um monte de coisas, é
preciso estar lá, conversar e escutar."

transformar a educação em um processo con-
tinuado, reorientador de cultura, dirigido pri-
meiro a funcionários, fornecedores e parcei-
ros da cadeia produtiva; e depois, aos demais
stakeholders, sempre com "a finalidade de mo-
bilizar mentes e corações, criar nova consciência
e formar massa crítica". "Essas companhias edu-
cam para valores, objetivando legitimar coleti-
vamente suas crenças socioambientais, educam
para tornar claras suas políticas, metas e indica-
dores de sustentabilidade e educam para desen-
volver líderes capazes de dialogar, antecipar ce-
nários, inovar, engajar parceiros em operações
sustentáveis e elaborar sistemas mais eficientes
de gestão de conhecimento" conta.

Na análise de Voltoliní, começa a ocorrer ago-
ra com as empresas sustentáveis o mesmo que
se observou na década de 1980, com a gestão da
qualidade total, quando as corporações prepara-
ram seus funcionários para "Highereducationand
thechallengeofsustainability" (Educação superior
e o desafio da sustentabilidade, ainda sem tra-
dução para o português), pensar diferente, ado-
tar novos conceitos, padrões e procedimentos e
identificar vantagens da nova prática diretamen-
te ligadas ao negócio.

A DuPont é um bom exemplo disso. Nessa
corporação, as preocupações ambientais estão
inseridas nos processos produtivos há mais de
10 anos. De 1990 até outubro de 2006, a empre-
sa reduziu em 72% as emissões de gases causa-
dores do efeito estufa (C02 ou equivalente) nas
suas instalações em todo o mundo. Mas foi só

há cerca de oito anos que a empresa percebeu
a sustentabilidade como um nicho de mercado
para novos negócios.

Desde então, as metas visam não só a melho-
ria da eficiência de suas operações, mas principal-
mente a criação de soluções sustentáveis para o
mercado. Até 2015, a companhia pretende dobrar
o investimento em programas de pesquisa e de-
senvolvimento que resultem em benefícios am-
bientais quantificáveis para os clientes, consumi-
dores finais e de toda a cadeia de valor. Com isso,
espera aumentar a receita anual em pelo menos
US$ 2 bilhões com produtos capazes de propor-
cionar maior eficiência energética ou reduzir a
emissão de gases geradores do efeito estufa.

Segundo John Jansen, diretor de fluoropro-
dutos, pesquisa e desenvolvimento para Amé-
rica Latina da DuPont, investir em sustentabili-
dade é fundamental, mas nenhuma inovação
relevante acontece sem o envolvimento das
pessoas. "É importante que a organização te-
nha pessoas capacitadas, por isso temos inves-
tido na seleção de talentos, por meio de progra-
mas específicos. Também procuramos divulgar
claramente a direção que a empresa deseja se-
guir para que todos os funcionários estejam en-
volvidos com os compromissos assumidos. Além
disso, premiamos as melhores experiências de
inovação e sustentabilidade", explica. O Prêmio
Excelência em Crescimento Sustentável reco-
nhece iniciativas que tenham contribuído com
a implementação de metas sustentáveis, assim
como a criação de valor tanto para a sociedade
como para os acionistas da empresa.

Na Braskem, a performance ambiental dos
funcionários determina a até mesmo a partici-
pação nos lucros. Além do atendimento às me-
tas estabelecidas, as equipes são avaliadas pelo
desempenho em relação a indicadores de sus-
tentabilidade, que levam em consideração as-
pectos como consumo de energia e emissões
de carbono.

A empresa também realiza um Programa de
Desenvolvimento de Empresários (PDE) cujo ob-
jetivo é formar líderes educadores segundo os
preceitos de sustentabilidade empresarial. Além
de uma disciplina específica sobre o tema, in-
tegram o programa módulos voltados à rela-
ção da empresa com diferentes públicos visan-
do capacitar gestores conscientes de seu papel
na sociedade.

"Hoje, é inconcebível que um profissio-
nal não consiga enxergar a importância da
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"Já não se admite mais um
negócio que não considere seus
impactos em termos econômicos,
ambientais e sociais. A empresa
deve ter essa competência
de gerir a sustentabilidade e,
naturalmente, os profissionais,"

sustentabilidade de um projeto. Já não se ad-
mite mais um negócio que não considere seus
impactos em termos econômicos, ambientais e
sociais. A empresa deve ter essa competência ins-
talada", afirma Luiz Fernando Cassinellí, diretor de
inovação da Braskem.

NOVO PERFIL
PROFISSIONAL
Ao contrário do passado, quando o universo das
conexões corporativas era, a rigor, o seu próprio
umbigo, as empresas de hoje orbitam em torno
de uma rede de relacionamentos muito mais di-
versa. Até menos de duas décadas, os públicos de
interesse de uma corporação podiam ser conta-
dos nos dedos de uma mão. Hoje, além de funcio-
nários, fornecedores, e clientes, entraram no jogo
comunidades, investidores pequenos e médios,
lideranças comunitárias, governos, organizações
não-governamentais, formadores de opinião,
grupos de pressão locais e nacionais e até mesmo
indivíduos mais atentos e dispostos a disseminar
suas eventuais insatisfações pela Internet.

Uma complexa rede de relacionamentos
como esta pode ser regida de modo a estabele-
cer benefícios comuns. Mas não se trata de uma
tarefa nem simples nem fácil. Requer, além de
uma nova forma de gestão, mais transparente e
atenta, um time de profissionais preparados para
escutar, filtrar e incorporar os pontos de vista das
partes interessadas na maneira de pensar e fazer
negócios. Este é o preço que se tem que pagar
por ser empresa no século 21.

Nos últimos dois anos, a Aracruz tem cen-
trado esforços no treinamento de funcionários
para o relacionamento com a sociedade. "Como
a Aracruzé uma empresa florestal com unidades
distribuídas em mais de 120 municípios, os pro-
fissionais da empresa se relacionam com diferen-
tes tipos de comunidade. Por isso, é importante
que desenvolvam a habilidade de construir pon-
tes entre a empresa e a sociedade em diferentes
situações" afirma Carlos Alberto Roxo, diretor de
sustentabilidade da Aracruz.

A empresa também tem buscado profissio-
nais com essa competência no mercado. Segun-
do Roxo, a formação não é o fator mais importante
no processo de seleção, mas sim as experiências
que o profissional acumulou ao longo de sua tra-
jetória. Para exemplificar, ele conta um exemplo
registrado em seu próprio departamento. "De-
moramos seis meses para contratar um gerente
de sustentabilidade. Só depois fui descobrir que
era jornalista. A experiência que ele acumulou
por meio de projetos realizados na Amazônia e
junto a órgãos governamentais foi determinante
para a sua contratação. Além de sólida formação,
buscamos profissionais que não sejam apenas re-
solvedores de problemas, mas capazes de encon-
trar respostas a partir do relacionamento com di-
ferentes stakeholders" ressalta.

Entender a realidade do outro não é tarefa fá-
cil e demanda, segundo Jansen da DuPont, a rup-
tura de paradigmas. "O profissional precisa ter a
predisposição para entender a fundo a dinâmi-
ca das diferentes partes interessadas, além de ini-
ciativa para vivenciar a realidade do outro. Não

"Além de sólida formação, buscamos
profissionais que não sejam apenas
resolvedores de problemas, mas
que possam encontrar respostas
a partir do relacionamento com
diferentes stakeholders."
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adiante ler um monte de coisas. É preciso estar

lá, conversar e escutar" explica.

Jansen destaca ainda o espírito empreende-

dor como competência essencial do profissional

para fazer conexões entre as soluções criadas

e as necessidades da sociedade. "É interessan-

te observar que o tipo de profissional que se dá

melhor nessa área, normalmente, desenvolveu a

inteligência emocional, o lado esquerdo do cére-

bro, área à qual as instituições de ensino não têm

se dedicado muito'í completa.

Presidente da Federação das Indústrias do
Estado do Paraná (FIEP), Rodrigo Rocha Loures

reforça que a inovação social é uma competên-

cia a ser desenvolvida. "A inovação voltada para

a sustentabilidade depende de habilidades pes-

soais, como, por exemplo, a de aprendera apren-

der, aprender a entender, a se relacionar, a fazer

coisas em conjunto, conhecer a si próprio e ter a

compreensão do contexto onde se situa. O desa-

fio seguinte é transformar esses conhecimentos

em produtos e serviços sustentáveis'! aposta.

COOPERAÇÃO PARA
A SUSTENTABILIDADE
Construir um ambiente favorável à inovação so-

cioambiental, como pregam os defensores da

Teoria U, requer um modelo sistêmico de ges-

tão e uma construção coletiva dos conhecimen-

tos que levam a serviços e produtos. Esse é um

desafio e tanto para as empresas, normalmente

muito fragmentadas em sua gestão. Para conse-

guir atender a demandas específicas do merca-

do, elas se acostumaram a dividir suas estrutu-

ras em unidades de negócios e departamentos,

com rotinas muito distintas e independentes,

o que, na prática, dificulta esforços de integra-

ção e possíveis sinergias. Regra geral, são ainda

orientadas por processos de planejamento auto-

ritário, excessivamente verticalizados, pouco ou

nada participativos

Para explorar novas oportunidades de negó-

cios segundo a perspectiva da sustentabilidade,

a DuPont reúne funcionários das mais variadas

áreas, níveis hierárquicos e países em encontros

anuais para discussão de projetos. Segundo Jan-

sen, um júri composto por convidados internos

e externos seleciona cerca de 100 idéias. As pro-

postas são avaliadas com base nos benefícios ge-

rados para a sociedade em termos ambientais e

sociais, assim como nas necessidades do merca-

do, De cinco finalistas, um projeto é escolhido

para ser adotado pela empresa.

Para Robert Rosenfeld, autor do Livro, Making thelnvísible

Visibie - The buman Principies for Sustaining ínnovation

(Fazendo o invisível, visível - os princípios humanos para

a inovação sustentada), o fator humano é o que une as

dimensões do negócio e tecnológicas no processo de

inovação. "A inovação se mantêm como uma das estra-

tégias mais importantes que uma organização pode usar

para sobreviver e crescer no século 21. Ela tem a ver com

pessoas e suas dinâmicas que criam o ambiente correto

para os processos de inovação despontarem em um ganho

quantificável para a empresa" ressalta.

Foi justamente da experiência de geração co-

letiva de idéias que surgiu uma das mais interes-

santes e recentes soluções de negócio da em-

presa, Trata-se da SoleCina, elaborada a partir da

combinação da proteína vegetal da soja com di-

ferentes tipos de carne. Segundo Jansen, o pro-

duto foi criado após a identificação de uma ne-

cessidade da população mexicana da base da

pirâmide, para a qual os altos preços da proteína

animal inviabilizavam o consumo desse item es-

sencial na alimentação Além de ser até 40% mais

barata do que a proteína animal, a SoleCina, fa-

bricada em parceria com a Solae Company, pos-

sibilita o desenvolvimento de produtos com me-

nos gordura, calorias e sem colesterol.

A Braskem, por sua vez, apostou na criação

de um banco de idéias para receber sugestões

de projetos. Criado em 2004, o Programa de

Inovação Braskem (PIB) conta com um software

para auxiliar na avaliação das propostas. Com

base em informações técnicas e comerciais, o



"A inovação depende de persistência
e firmeza de propósito, pois
decorre de um processo longo de
amadurecimento da empresa. É
importante investir continuamente
tanto em pesquisa e desenvolvimento
como na formação e seleção de
profissionais com conhecimento
diferenciado no mercado."

sistema calcula a possibilidade de a sugestão
ser transformada em produtos e serviços para o
mercado. Segundo Luiz Fernando Cassinelli, di-
retor de inovação da Braskem, a empresa inves-
te cerca de US$ 50 milhões por ano em pesquisa
e desenvolvimento. Atualmente, são 75 os proje-
tos em andamento nascidos no PIB. Outras 250
idéias aguardam seu lugar nesse portfólio verde.
A estimativa para 2008 é que cada real investi-
do em inovação proporcione um retorno 4,2 ve-
zes maior. A sustentabilidade, como se vê, abre
oportunidades de novos negócios e lucros con-
sistentes e mensuráveis.

A PONTE ENTRE .
A TEORIA E A PRATICA
Outro caminho para o desenvolvimento de no-
vas soluções se dá a partir de parcerias com uni-
versidades. Recentemente, a empresa lançou o
primeiro políetileno verde produzido com o uso
da cana-de-açúcar em substituição à nafta, de-
rivada do petróleo. A descoberta contou com o
apoio de pesquisadores da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul. "É preciso buscar o co-
nhecimento onde ele está, principalmente nos
casos em que são muito específicos. A open in-
novatton oferece essa possibilidade de troca de
informações não só com universidades, mas tam-
bém com outras empresas que não concorrem
no mesmo mercado. A principal vantagem é a

divisão dos custos da pesquisa" afirma Cassinelli.
Este modelo de cooperação permite que empre-
sas comprem ou licenciem processos de inova-
ção (como patentes) de outras organizações.

Segundo Jansen, da DuPont, a inflexibilida-
de das universidades em relação a propriedade
intelectual dificulta o avanço dessa modalidade
de pesquisa no Brasil. "Hoje em dia a inovação
fica cada vez mais cara. Normalmente, a cada mil
idéias, 100 são efetivamente transformadas em
projetos, 10 conseguem atingir a fase de testes
e apenas uma chega ao mercado. A colaboração
entre empresas e universidades dilui os riscos e
aumenta as chances de sucesso da inovação, No
entanto é preciso assegurar o retorno financeiro
para as empresas. Os resultados da inovação que
vingou precisam compensar todo o investimen-
to destinado às outras 1000 malsucedidas. As uni-
versidades brasileiras resistem em ceder a patente
ainda que 100% do seu desenvolvimento tenha
sido financiado pela empresa "exemplifica Jansen,

A Embraco, por sua vez, mantém parce-
ria com a Universidade Federal de Santa Cata-
rina (UFSC) desde 1982, por meio de convênios
de pesquisa que se renovam periodicamen-
te. A primeira grande conquista da mais lon-
ga união entre iniciativa privada e academia de
que se tem notícia no País foi a fabricação, em
1987, do primeiro compressor com tecnologia
100% nacional.

Dois anos mais tarde, a Embraco começou a
produzir compressores com gases alternativos
ao CFC fclorofluorcarbono), como o HFC fhídro-
fluorcarbono). Segundo o presidente da empre-
sa, Ernesto Heinzelmann, esse foi um marco no
desenvolvimento de produtos com impactos re-
duzidos ao meio ambiente, algo que, com o pas-
sar do tempo, tornou-se um diferencial competi-
tivo para a empresa.

"Quando em meados da década de 80, des-
cobriram os efeitos do CFC para a camada de
ozônio, iniciou-se uma corrida por substitutos
para esse gás. A Embraco foi ganhando espa-
ço no mercado por ter desenvolvido soluções a
base de gases substitutos e compressores que
demandam menor consumo de energia. A cons-
ciência da magnitude disso que fizemos só veio
com o decorrer do tempo, na medida em que as
questões ambientais ganharam maior visibilida-
de no mundo inteiro" ressalta.

O portfólio verde de produtos da Embra-
co conta ainda com soluções como o compres-
sor a base de CO2 em substituição ao HFC, que.
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embora menos danoso para a camada de ozô-
nio que o CFC, lança poluentes para a atmosfera
em seu processo de produção. A eficiência ener-
gética dos compressores é outro desafio ao qual
a empresa tem se dedicado. Em 1996, a Embra-
co lançou o compressor de capacidade variável
{VCC}. Equipado com um controle eletrônico ca-
paz de perceber a variação de temperatura inter-
na do refrigerador e ajustar a geração de frio ade-
quadamente, o produto proporciona até 40% de
redução no consurifo de energia.

Com 768 cartas-patentes concedidas em âm-
bito mundial, a Embraco aplica até 3% do fatura-
mento líquido anual no custeio de pesquisa e de-
senvolvimento, mantendo, nessa área, cerca de
400 profissionais em todo o mundo. 'A inovação
depende de persistência e firmeza de propósi-
to, pois decorre de um processo longo de ama-
durecimento da empresa. É importante investir
continuamente tanto em pesquisa e desenvolvi-
mento como na formação e seleção de profissio-
nais com conhecimento diferenciado no merca-
do" ressalta Heinzelmann.

DE DENTRO
PRA FORA

NA CABECEIRA

Pioneiro na capacitação de seu corpo de funcio-
nários com a criação das "Oficinas de sustentabí-
lidade" em 1991, o Banco ABN Anro Real também
inovou ao levar a experiência obtida a partir da
vivência desse conceito na empresa a clientes e
parceiros de negócio.

O programa "Práticas em sustentabílida-
de" teve início em 2001 com a realização de
workshops sobre o tema com fornecedores para
troca de informações e experiências. Hoje, o ban-
co também disponibiliza um endereço na inter-
net para ampliar o alcance com o público exter-
no. O blog Práticas disponibiliza o acesso a um
banco de iniciativas de implementação da sus-
tentabilidade, uma biblioteca com documentos
de referência e cursos online.

O Real apostou na troca de experiências e
informações para construção conjunta de co-
nhecimentos, reconhecendo a importância da
colaboração na economia contemporânea. "Os
indivíduos têm que ser protagonistas, o que pres-
supõe olhar para o novo, reconhecendo que não
sabemos tudo e temos muito a aprender. Pode-
mos não ter todas as repostas, mas não temos
medo das perguntas", afirma Carla Bardara, su-
perintendente de desenvolvimento sustentável
do Banco ABN Anro Real. *

LIDERANÇA SOCIAL
No início de 2007, uma parceria entre o Senac
São Paulo e o Museu da Pessoa resultou
na formação de líderes comunitários em
metodologia de vida, através do projeto
Memória Sodal.

A valorização da história de indivíduos
e o desenvolvimento de comunidades se
tornou um desafio para as duas instituições,
que visam proporcionar o conhecimento
necessário para o desenvolvimento de pes-
soas e organizações sociais, Partindo desse
objetivo, o livro memória Social trata em
seis "movimentos" sobre a metodologia que
conta histórias de vida e o desenvolvimento
local, através da construção de linhas do
tempo, do estabelecimento de princípios
e de todas as ações implementadas para
a formação de pessoas capacitadas e com
capacidade de reflexão social.

A publicação reúne conceitos e ferramen-
tas que foram vivenciadas pelos participan-
tes do projeto, que resultou na formação de
20 lideranças ao longo de seis meses, em dez
localidades diferentes.

O debate sobre memória e história se
mostra extremamente necessário para o
desenvolvimento de novos projetos na so-
ciedade contemporânea, e a obra conta de
maneira prática como diversas ações têm
sido desenvolvidas.

Memória Sodal - Uma metodologia
que conta histórias de vida
e o desenvolvimento local
Immaculada Lopez
98 páginas - Download gratuito
www.idis.org.br
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