


promoção de uma sociedade socialmente justa
e sustentável. Mas como promover essa trans-
formação? Experiências inovadoras de aprendi-
zagem em todo o mundo indicam que, na bus-
ca de respostas a essa pergunta, os indivíduos e
organizações precisam deixar de 'fazer' para 'ser'
a própria mudança.

A idéia, em si, não é nova. Consagrou-se em
frases que viraram bordão socioambiental como
a de Mahatma Gandhi ("Seja a mudança que você
quer ver no mundo") e Margaret Mead ("Nunca
duvide de que um pequeno grupo de cidadãos

conscientes e engajados consiga mudar o mun-
do"). Hoje, no entanto, essas reflexões deixaram
de ter caráter meramente inspiracional para ocu-
par o centro de diretrizes de educação para a sus-
tentabilidade e planejamento estratégico.

Para Maria Cristina D'Arce, coordenadora da
Sodety for Organizational Learning (SOL), o
grande problema da maior parte dos tomadores
de decisão é o fato de não se sentirem parte da
realidade com a qual lidam. "Contratam especia-
listas, consultores e promovem grandes esforços
para mudar a cultura de uma organização, sem
incluir-se nesse processo. Na verdade, a grande
sacada seria que eles próprios mudassem para
transformar todo o resto", afirma.

á um consenso cada vez maior em rela-
ção à urgência de transformar radicalmen-
te modelos econômicos e mentais para a



Participantes do ELIAS visitam
o projeto da hidrelétrica das Três
Gargantas no rio Yangtsé (China)

Criada em 1997, a SOL deu continuidade aos
trabalhos iniciados por Peter Senge no Center
for Organizational Learning, instituição ligada ao
MIT. Ao longo dos anos, formou-se em torno dela
uma grande comunidade com representantes de
mais de 30 países que congrega hoje as pesqui-
sas e experiências mais inovadoras nas áreas de
aprendizagem organizacional, pensamento sis-
têmico e sustentabilidade.

O grande fator de sucesso dos conceitos e
metodologias disseminados pela SOL consiste,
justamente, na capacidade de desenvolver a ha-
bilidade de estabelecer diferentes conexões na
tomada de decisão.

Para atingir esse objetivo, iniciativas como o
ELIAS (Emerging Leaders Innovate Across Sectors),
o Team Academy e The Natural Step, rompe-
ram definitivamente as barreiras das estruturas
tradicionais de ensino, baseadas em currículos
fragmentados. Além disso, os novos programas
colocam o indivíduo no centro dessa transfor-
mação cultural.

Segundo Cristina, a qualidade interior do in-
divíduo que intervém na realidade é determi-
nante no resultado final de qualquer ação. "Os
projetos de educação devem trabalhar os mo-
delos mentais porque a mudança depende mui-
to das faculdades internas do indivíduo e do
modo como ele olha o mundo. Essa transfor-
mação interior, no fundo, é o que realmente vai

Como professor do MIT e consul-
tor, Otto Scharmer trabalhou por
mais de 10 anos em processos inova-
dores de grandes companhias. Percebeu
que muitas das inovações não alcançavam as di-
mensões necessárias para promover mudanças
sociais. Desde então, têm se dedicado a com-
preender as condições que resultam em grandes
descobertas capazes de transformar realidades.

Junto com outros pesquisadores da SOL, en-
trevistou lideranças de todo o mundo e, a partir
das informações colhidas, sistematizou um pro-
cesso de aprendizagem com significado que fi-
cou conhecido como Teoria U (leia mais sobre o
tema na edição 13 de Idéia Sodoambiental).

O modelo, que tem a autoconsciência como
fonte suprema para processos de inovação e
mudança social, norteia a formação de lideran-
ças no ELIAS. O programa, iniciado em 2006,
procura formar uma rede de lideranças atuan-
do coletivamente na promoção de sistemas de
mercados sustentáveis globalmente, capazes



de construir capital humano, ambiental, social e
econômico-financeiro.

Para tanto, foca-se no desenvolvimento de
quatro competências específicas. A primeira, se-
gundo Scharmer, é a capacidade de ouvir e dia-
logar. "A sustentabilidade envolve uma conste-
lação de stakeholders com posições e formas de
pensar diferentes. Se o líder não tiver a capacida-
de de ouvir essas opiniões não conseguirá con-
duzir nenhum projeto, cujo objetivo seja a sus-
tentabilidade", destaca Scharmer.

A segunda competência é a empatia e refere-
se à capacidade de interpretar o mundo a partir
da visão do outro, enxergando o sistema por di-
ferentes ângulos. "O verdadeiro líder é capaz de
desenvolver uma conexão emocional com dife-
rentes atores, especialmente com aqueles que
estão à margem do sistema e não possuem re-
cursos suficientes para organizar seu próprio gru-
po de pressão", afirma o fundador do ELIAS. Os
líderes — crê — também devem ser capazes de
envolver as pessoas em um processo de diálogo.
Essa condição pressupõe o estabelecimento de
uma conversa que ajude as pessoas a refletir so-
bre elas mesmas.

Já a terceira competência é o que Scharmer
chama de open-will (vontade aberta). O desen-
volvimento dessa capacidade requer o conheci-
mento e vivência nas realidades que se pretende

transformar, um movimento de ir aos lugares e
observar suas dinâmicas para atingir uma fonte
de conhecimento mais profunda. "Nesse proces-
so, é preciso abrir mão de julgamentos habituais,
emergindo com um senso maior de quem somos
ou quem podemos ser", destaca. A quarta e úl-
tima competência consiste em prototipar, trans-
formando as descobertas da aprendizagem em
resultados práticos. "É preciso transformar idéias
em ações rapidamente, unindo as três inteligên-
cias: manual, intelectual e emocional",
completa Scharmer.

AGENTES
DE MUDANÇA
A primeira turma do ELIAS con-
tou com 26 profissionais de 16
países. Com duração de 18 me-
ses, o programa propõe jorna-
das de aprendizagem, nas quais
os participantes são convidados a
refletir sobre determinada questão, to-
mando contato com a realidade. Assim, as res-
postas são obtidas a partir de experiências e des-
cobertas conjuntas.

Os líderes que participam do ELIAS são es-
colhidos a dedo. Além da característica inter-
setorial, o programa busca lideranças que já te-
nham envolvimento com a sustentabilidade nas
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diferentes organizações em que atuam. O nível
de consciência e preocupação em relação aos
aspectos socíoambientais também constitui um
critério, assim como a capacidade de incorporar
essas questões no dia-a-dia.

O autoconhecimento norteia todas as ativi-
dades do ELIAS. Na construção dele, o progra-
ma lança mão de métodos pouco convencionais
e certamente estranhos para os padrões do MIT.
Além de apresentações em grupo e das jorna-
das de aprendizagem já citadas, inclui atividades
como "o dia do silêncio" e mentalização.

O empresário Marcelo Takaoka, presidente
da Takaoka Empreendimentos e do Conselho
Brasileiro de Construção Sustentável, conta que
a sua primeira reação foi de surpresa em relação
à proposta. "O ELIAS é uma experiência de vida.
No primeiro dia de atividades, imaginei que, por
se tratar de um programa do MIT, um instituto
de tecnologia, iria me deparar com um fluxogra-
ma de decisões e outras ferramentas tradicionais
de gestão. De repente, os mentores propuseram:
'observem, observem e observem. Internalizem
suas observações e esperem as conclusões bro-
tarem aleatoriamente", relata.

Depois o empresário veio a compreender
que, no fundo, o método consistia em uma fer-
ramenta importante para resolver problemas
complexos. Segundo Takaoka, o grande diferen-
cial do ELIAS é justamente a interiorização para
a tomada de decisão, provocada pela Teoria U.
"Não existe tecnologia para processar tantas in-
formações no tempo e as interações que preci-
samos. Para descrever um quadro, por exemplo,
um computador fará uma análise técnica, sepa-
rando cor por cor, o que não dará a noção do

Team Academy teve início na Finlândia na dé-
cada de 90.

Em 1993, Johannes Partanen, até então um
palestrante de marketing, foi convidado para le-
cionar na Escola Politécnica de Jyvaskylã, estabe-
lecida no mesmo ano, como parte de um plano
que trouxe profundas mudanças no sistema de
ensino finlandês.

Entusiasmado com a proposta de um mode-
lo educacional orientado pela prática, Partanen
realizou sessões de aprendizagem junto com 24
estudantes que responderam ao seu anúncio.
Consolidou-se assim uma nova metodologia de
ensino, voltada à busca de soluções para proble-
mas reais, que se tornou a base para as ativida-
des realizadas no Team Academy.

Para elaborar esse modelo, o finlandês ins-
pirou-se em idéias como a de Peter Senge que,

todo. A capacidade de processamento da men-
te humana é maior do que qualquer metodolo-
gia linear", reforça.

A despeito de eventual estranhamento ou ce-
ticismo diante das práticas pouco convencionais
do ELIAS, Janine Saponara, diretora da Agência
de Comunicação Lead e uma das participan-
tes do programa, pondera: "A proposta não en-
tra em um nível de autoajuda, mas permite o au-
toconhecimento em profundidade. Não dá para
ser um líder, da forma com que a atualidade está
exigindo, em um nível superficial. É preciso se co-
nhecer profundamente."

Transcender as barreiras que dividem gover-
nos, sociedade civil e empresas, construindo so-
luções coletivamente é o principal desafio en-
frentado pelos líderes formados no programa.
Para isso, eles contam com o suporte dos pró-
prios colegas conectados em uma rede inter-
nacional e parceria s que se configuram no am-
biente do curso. "Cabe aos participantes co-criar
novas realidades e alcançar outros estágios de
desenvolvimento à medida que com-
pletam os protótipos desenhados,
o que representa fonte de ins-
piração para outros líderes",
ressalta Scharmer.



no livro "A quinta disciplina" já falava da necessi-
dade de um rompimento radical com estruturas
de ensino tradicionais, baseadas em currículos
fragmentados. Segundo o autor, essa seria a úni-
ca forma de desenvolver as novas competências
exigidas de um profissional do século 21.

A proposta do Team Academy parte do mo-
delo de organização caótica baseada em estru-
turas sem centro. Mas essa característica muito
peculiar não significa abrir mão de bases teó-
ricas sólidas. Além da "Quinta disciplina", Satu
Vainio, coach do Team Academy, cita a teoria de
criação de conhecimento (Nonaka-Takeuchi),
trabalho em times (Katzenbach-Smiths), de co-
criação (Richard Normans) e economia da ex-
periência (Pine-Gilmore) como as linhas de pen-
samento que sustentam o programa. "Nosso
modelo, pode ser usado em qualquer corpo-
ração para ajudar as pessoas a se organizarem
para aprender — por elas mesmas e coletiva-
mente — com o intuito de alcançar melhores
resultados e uma organização mais sustentá-
vel", afirma.

No Team Academy, os princípios de liberdade
e responsabilidade não se chocam, o que pode
ser percebido na rotina da instituição. As salas de
aulas e as carteiras dão lugar a cômodos com ja-
nelas amplas e sofás confortáveis. Não existem
professores, mas sim coaches que orientam os
alunos conforme as suas necessidades.

Já na primeira semana de estudos, os alu-
nos realizam visitas nos empreendimentos lo-
cais para identificação de demandas. Com es-
sas informações, elaboram um team project no
qual trabalham ao longo de todo o programa a
fim de desenvolver modelos de negócios adap-
tados a realidade local."0 que procuramos fazer
não é dar as respostas corretas às pessoas, mas
sim ajudá-las a estipular objetivos e estratégias
de ação em um ambiente favorável à diversida-
de de idéias" ressalta Satu.

O programa corresponde a um bacharelado
de administração, tem duração de três anos e as
turmas reúnem de 15 a 30 estudantes por módu-
lo. Desde a sua criação, já formou 300 pessoas, na
sua maioria da região central da Finlândia.

O Team Academy também oferece progra-
mas de especialização em negócios para executi-
vos e empreendedores, sob formatos como o de
MBA, por exemplo. Também tem recebido cada
vez mais estudantes estrangeiros. O programa
de times internacionais dispõe das mesmas fer-
ramentas de aprendizado, mas contempla ativi-
dades na Finlândia e em outros países.

Modelos de aprendizagem coletiva à
parte, a grande revolução trazida pelo
Team Academy diz respeito à quebra
de paradigmas. O que diferencia a expe-
riência finlandesa do ELIAS, por exem-
plo, é o fato de desenvolver novos mo-
delos mentais entre os jovens. Assim,
esses futuros líderes são formados de acor-
do com uma lógica de negócios que já segue os
princípios do pensamento sistêmico. "Um dos as-
pectos mais importantes do programa é que os
jovens compreendam as relações de interdepen-
dências. Essa visão deve orientar todas as ativida-
des, até as individuais", destaca Satu.

Desse modo, o desenvolvimento sustentável
não representa uma preocupação, mas um con-
ceito intrínseco a todos os processos. "Raramen-
te, utilizamos a palavra sustentabilidade. Isso não
quer dizer que o conceito não faça parte da nossa
proposta. Muito pelo contrário, está tão integra-
do às atividades que os alunos, naturalmente, de-
senvolvem produtos e estratégias voltadas para
atender às necessidade econômicas, ambientais
e sociais da comunidade", afirma.



Esse modelo de organização mais flexível, em
que todos são responsáveis pelo seu desenvolvi-
mento pessoal e do grupo, requer um novo per-
fil profissional. "O Team Academy tem um grande
potencial para criar novos modelos de negócios
e estilos de vida. As idéias de maestria pessoal,
responsabilidade e cooperação, disseminadas
pelo programa, representam os grandes aspec-
tos para mudar o mundo", ressalta Ville Keranen,
aluno do Team Academy.

Henna Kaariainen, também aluna do progra-
ma, destaca que a metodologia do curso prove
aos alunos a capacidade de buscar soluções para
desafios complexos, como os que são apresen-

tados pela sustentabilidade. "O programa
ensina como pensar a partir do pon-

to de vista da comunidade, o que é
bom para todos, não apenas para o

indivíduo", ressalta.

Até o final da década de 80, o cancero-
logista Karl-HenrikRobert acompanhava

à distância as discussões sobre sustenta-
bilidade. Mas percebia que, assim como na co-
munidade médica, havia uma fragmentação do
conhecimento relacionado às questões socioam-
bientais. A especificidade com que o tema vinha
sendo tratado dava margem a radicalismos. A co-
munidade científica de um lado, ativistas de ou-
tro, empresas acuadas e pouca mudança efetiva

na tomada de decisão. Esse era o estado da arte
na discussão da sustentabilidade.

Foi assim que o médico se deu conta de que o
primeiro passo na transição para uma sociedade
sustentável seria o estabelecimento de consen-
sos. "O mundo não quer mais gurus. Acho mes-
mo que deveríamos temê-los. Hoje, para realizar
as mudanças necessárias, precisamos de coope-
ração e da participação de todos, seja ao assumir
responsabilidade, seja ao compartilhar o poder.
Nesse sentido, precisamos que cada um encon-
tre o guru dentro de si", argumenta Henrik no li-
vro de sua autoria "The NaturalStep".

As primeiras impressões de Henrik sobre sus-
tentabilidade surgiram a partir das lentes de seu
microscópio. A similaridade entre as células hu-
manas e as dos demais seres vivos, a correla-
ção entre a evolução de células cancerígenas
e as adversidades resultantes do desenfreado
crescimento econômico foram algumas de suas
constatações.

A partir do contato com familiares e pacien-
tes, observava também a força que emanava
das pessoas na luta pela vida de entes queridos.
Questionava-se por que os indivíduos não con-
seguiam manifestar esses esforços coletivamente
na transição para uma sociedade sustentável.

Entre uma e outra reflexão, Henrik teve uma
idéia, que em um primeiro momento, mais lhe
pareceu um devaneio: elaborar uma declaração
de consenso — de qualidade e lógica irrefutáveis
— que explicasse a integração entre a biosfera e
a sociedade. Esse documento deveria ser envia-



do a todos os lares e escolas suecas, iniciando um
processo de aprendizagem contínuo que contri-
buiria para a mudança cultural.

A mensagem, deveria ser facilmente com-
preendida e relevante para a tomada de deci-
são. Em 1988, Henrik escreveu um manifesto
cujo ponto de partida era a célula, seu campo
de pesquisa. "As células que constituem os se-

res vivos são incapazes de opiniões. Só se preo-
cupam com as condições fundamentais à vida.
Ainda assim, determinam o nosso potencial para
a saúde e bem-estar. Portanto, depende de nós
inventarmos um sistema que respeite as condi-
ções delas." O médico acreditava que esse argu-
mento consistia em um ponto de partida para a

perspectiva sistêmica, que a sociedade precisa-
va desenvolver, e na saída para impasses e con-
flitos de interesses.

Com o lançamento do manifesto em 1989,
Henrik mobilizou os setores públicos e privados,
dando origem a um processo de diálogo, cujo
primeiro resultado foi a concretização de sua
'ideia-devaneio': a distribuição de kits com um
livreto e uma fita cassete contendo o manifesto
para todos os lares e escolas suecos. Era apenas o
primeiro passo de um processo de mudança que
impactou significativamente a sociedade sueca
e gerou a metodologia do The Natural Step, uti-
lizada internacionalmente nos processos de to-
mada de decisões.



CONTRIBUIÇÕES PARA
O PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

O The Natural Step se constituiu como
uma organização não governamental
voltada à educação para uma sociedade

sustentável. Com representação em nove
países, o TNS oferece consultoria e cursos sobre
a metodologia desenvolvida.

A grande contribuição da organização para a
sustentabilidade diz respeito à definição de qua-
tro condições sistêmicas à manutenção da vida
na Terra, junto a uma metodologia ampla sobre
como aplicá-las estrategicamente. (Veja quadro
ao lado).

Desde 2004, o TNS oferece um programa
de mestrado desenvolvido em parceria com o
Blekinge Institute of Technology. Baseado em
métodos de aprendizagem experenciais e holísti-
cos, tem como foco o desenvolvimento de estra-
tégias para tomada de decisão e lideranças para
a sustentabilidade.

Nas palavras do próprio Hendrik, o objeti-
vo da TNS é apresentar os subsídios para o "pla-
nejamento concreto que acontece na segun-
da-feira de manhã nas organizações". Ao invés
do tradicional forecasting, que estuda o passado
para identificar tendências, o programa trabalha
com o backcastíng, propondo a definição do fu-
turo desejado e, então, das estratégias de ação
para atingi-lo.

Segundo o brasileiro Augusto Cuginotti, enge-
nheiro mecânico que concluiu o mestrado do The
Natural Step no ano passado, a clareza e praticida-
de no processo de tomada de decisão é o grande
diferencial da metodologia utilizada no programa.
Além disso, a projeção de futuros por backcastíng
ganha o respaldo das quatro condições de susten-
tabilidade. "Funciona como um farol. Com essa re-
ferência, é possível olhar à frente e saber onde se
deseja chegar, no lugar de apenas reagir aos acon-
tecimentos. Dentro desse escopo, existem várias
possibilidades, todas elas sustentáveis, pois foram
planejadas de acordo com as quatro condições da
sustentabilidade", explica Cuginotti.

Segundo o engenheiro, outro aspecto que
norteia o processo de formação no mestrado de
sustentabilidade do The Natural Step é a auto-
nomia. "O programa insiste em oferecer as téc-
nicas e saberes científicos para dar autonomia
às pessoas na tomada de decisão. Do contrá-
rio, se estabelece uma liderança ditatorial e as
pessoas são conduzidas, mas não sabem mui-
to bem para onde vão. O processo de mudança

O Brasil também têm suas histórias
para contar no capítulo da educação
para a sustentabilidade. Uma delas sur-
giu da paixão de dois líderes pela área:
Cláudio Pádua, vice-presidente do Ins-
tituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) e
Guilherme Leal, co-presidente do Conselho
de Administração da Natura.

Ainda que em setores diferentes, ambos têm
militado pela revisão de modelos econômicos e
culturais. Mas não podiam supor que essa afini-
dade resultaria em uma parceria que possibilitou
a criação do primeiro mestrado profissional em
conservação ambiental e desenvolvimento sus-
tentável no Brasil.

Pádua e Leal se conheceram nas reuniões
de Conselho do Fundo de Conservação da Mata
Atlântica (Funbio). Em uma dessas ocasiões o em-
presário comentou que gostaria de acompanhar
as atividades do IPE. "O Guilherme passou um dia
conosco e sempre que falávamos de educação
demonstrava interesse. Ao final da visita me per-
guntou como poderia nos ajudar", conta Pádua.

O presidente do IPE preferiu não responder
de imediato e disse que encaminharia uma pro-
posta ao executivo da Natura. O tempo solicita-
do não foi pela falta de uma idéia, mas sim para
apresentar aquele que seria o projeto de sua vida.



Em 1984, Pádua fez o doutorado na Universidade
da Flórida, a primeira instituição de ensino a im-
plementar os conhecimentos. na área de conser-
vação biológica. Retornou ao Brasil em 1992, em
meio a efervescência dos debates sobre susten-
tabilidade por conta da realização da Conferência
de Meio Ambiente das Nações Unidas no País.

Desde então, nutre o desejo de criar uma es-
cola de especialização em sustentabilidade. Ten-
tou viabilizar essa idéia durante o tempo que
atuou na Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq) e na Universidade de Brasília, mas
esbarrou em dificuldades burocráticas.

Com a criação do IPE, impôs-se a tarefa de
fomentar a especialização de profissionais em
desenvolvimento sustentável. Hoje, a instituição
conta com um corpo de 12 doutores e 20 mes-
tres nas mais diversas abordagens do tema, além
de oferecer cursos livres em empreendedorismo
e sustentabilidade.

Percebendo uma possibilidade real de con-
cretizar seu sonho com a manifestação de apoio
de Leal, Pádua tratou de buscar auxílio para for-
mular sua estratégia. "Por meio da Ashoka che-
guei a consultoria Mckinsey e obtive o apoio dos
diretores da empresa. Os consultores passaram
dois meses conosco elaborando um plano de
negócio", afirma.

Terminado esse processo, Pádua tinha a pro-
posta para Leal e a resposta do empresário foi
positiva. A Natura financiaria a construção das
instalações da sede do curso de mestrado em
conservação ambiental e sustentabilidade, cer-
tificada pela Leadership in Energy and Environ-
mental Design (LEED).

O programa foi o primeiro mestrado profis-
sional em sustentabilidade a obter o reconhe-
cimento da Capes e teve início em 2008. A pro-
posta combina os princípios da conservação
biológica, a experiência do IPE na área educacio-
nal, assim como de empresas, entre elas a própria
Natura, na condução de estratégias de negócios
baseadas no triple bottom Une.

Para Pádua a aproximação entre companhias
e instituições de ensino pode ser muito rica para
desenvolvimento de propostas educacionais na
área de sustentabilidade. "Muitas empresas já nos
procuram para apresentar seus dilemas e desen-
volver soluções em conjunto. Há experiências
de qualidade, mas é preciso coragem para ino-
var as estruturas de ensino e propostas educa-
cionais", ressalta.

O programa tem a duração mínima de 18
meses e máxima de 24 meses. As atividades são

desenvolvidas todos os dias da semana, totali-
zando 40 horas. No primeiro ano, o curso exige
dedicação exclusiva dos alunos que deverão mo-
rar no Campus da Universidade, localizada na ci-
dade de Nazaré Paulista, interior de São Paulo.

Em resposta a essa tendência, as escolas de
negócios criaram áreas específicas para pesqui-
sar novas metodologias e acompanhar a evolu-
ção do tema nas empresas. Em 2001, a Fundação
Dom Cabral deu início as atividades do Núcleo
de Sustentabilidade e Responsabilidade Corpo-
rativa. A Fundação Getúlio Vargas, por sua vez,
criou o Centro de Estudos em Sustentabilidade
(CES), em 2003.

A partir dos conhecimentos reunidos nes-
ses núcleos de pesquisa, as instituições de-
senvolveram programas de especialização em
Sustentabilidade.

Lançado em 2005, o MBA em Gestão da Sus-
tentabilidade da FGV tem como objetivo a for-
mação de profissionais com uma visão estratégi-
ca para integração das questões socioambientais
no negócio. "O novo paradigma demanda a for-
mação de uma geração de empresários cons-
ciente — para colocar em prática — que os siste-
mas econômicos são dependentes dos sistemas
naturais, e não o contrário", afirma Luciana Betiol,
pesquisadora do CES.

O Programa de Gestão da Responsabilida-
de Social da Fundação Dom Cabral também



tem como foco o desenvolvimento da visão sis-
têmica. Segundo Maria Raquel Grassi, gerente de
projetos da FDC, cabe às instituições de ensino
transformar os indivíduos, munindo-os de habili-
dades perceptivas mais amplas que as oferecidas
no ensino de técnicas, modelos e doutrinas.

Pesquisa realizada junto aos alunos forma-
dos pelo programa indica uma mudança no per-
fil dos profissionais que trabalham na área so-
cioambiental. Em 2003, ano de criação do curso,
apenas 15% dos participantes ocupavam fun-
ções em áreas específicas de sustentabilidade,
responsabilidade social e governança corporati-
va. Em 2008, esse número saltou para 44%. "Nos
três últimos anos começamos a perceber a vin-
da de profissionais responsáveis por áreas espe-
cíficas de sustentabilidade e responsabilidade
social. Antes, os participantes apresentavam atri-
buições diversas. Essa evolução indica um movi-
mento de estruturação dessas áreas nas empre-
sas", ressalta Maria Raquel.

Em 2009, a FDC dará início a um programa
para formação de Lideranças Globalmente Res-
ponsáveis em parceria com a Petrobras. A inicia-
tiva faz parte da proposta do Global Compact,
da ONU, e do European Foundation for Mana-
gement Development (EFMD), que desde 2004
discutem estratégias para formação de líderes ca-
pazes de conciliar desenvolvimento econômico,
ambiental e social.

No SENAC, o grande desafio têm sido inte-
grar as áreas social e ambiental, que vinham se-
guindo trajetórias independentes. A instituição
possui cursos livres ligados nas áreas de gestão
e educação ambiental, assim como Terceiro Se-
tor e projetos sociais. Em 2009, dará início a sua
primeira turma de pós-graduação em Responsa-
bilidade Socioambiental Empresarial.

Segundo Marly Batista dos Reis, coordenado-
ra do programa, em 2007, a instituição identificou
uma procura crescente por cursos que trabalhas-
sem as questões ambientais e sociais de maneira
integrada ao negócio. Criou-se uma área de sus-
tentabilidade que passou a pesquisar metodo-
logias e cases de sucesso relacionados ao tema.
Esse trabalho resultou no desenvolvimento do
curso de pós-graduação.

"A discussão sobre sustentabilidade tem evo-
luído de forma muito rápida, exigindo que os
profissionais se atualizem continuamente. Por
isso, apostamos no desenvolvimento por compe-
tências para que os profissionais possam apren-
der e se adaptar aos novos conceitos e mudan-
ças que estão por vir", ressalta Marly.
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