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SUSTENTABILIDADE
CENA JÁ FOI EXPLORADA INÚMERAS VEZES

em diversos roteiros do Cinema, tramas da
literatura, scritps de novela e tantos outros

enredos contados ao longo dos tempos. O
grande vilão, um ambicioso executivo,
faz uso de todas as artimanhas possíveis
para obter lucro a qualquer preço, sem
medir as conseqüências de seus atos.
Maus-tratos aos funcionários, danos

meio ambiente, investimentos de ética duvidosa e outros artifícios
só reforçam a idéia de que, para esse personagem, não importa o

quão inescrupulosas sejam suas atitudes, desde que os objetivos
de sua empresa sejam alcançados. Os fins justificam os meios.

Ficção ou realidade? O fato é que esse tipo de conduta
traduziu por muito tempo a visão que a sociedade tinha

de executivos e empresários, e em alguns casos, a his-
tória poderia ser facilmente relacionada à^biografia

de alguns profissionais de carne e osso. Porém, nas
últimas décadas, o desenvolvimento de novos

valores promete tornar esse tipo de personagem
cada vez mais inverossímil.

Ao lado da Responsabilidade Social, o con-
ceito de Sustentabilidade já norteia as estra-
tégias de muitas organizações. Acada dia, as
empresas estão mais conscientes de que a
sobrevivência de seus negócios depende de
uma operação que contemple não apenas
os aspectos econômicos, mas também as
variáveis ambientais e sociais.

Cadeira cativa
Esse novo cenário também faz crescer a
necessidade do surgimento de profissio-
nais que saibam, administrar os negócios
de maneira sustentável, valorizando todas

as etapas do processo de gestão sob esta
ótica diferenciada.

Dentro desse contexto em amadurecimen-
to, uma questão vem ganhando importância e

fomentando os debates em torno do tema: as



universidades e escolas de Administração
brasileiras estão prontas para formar esse
novo profissional e atender a demanda
do mercado?

As possíveis respostas a essa pergunta
mostram um longo caminho a ser percor-
rido. "As escolas de graduação não estão
formando esse administrador e o mercado
está a procura desse profissional, porque
as questões de Sustentabilidade estão ga-
nhando a atenção dos consumidores, das
autoridades e da sociedade em geral", afir-
ma Rodrigo da Rocha Loures, presidente da
FIEP (Federação das Indústrias do Paraná)
e coordenador do Global Fórum América
Latina (GFAL), projeto que vem trabalhan-
do na articulação entre as universidades.
empresas e terceiro setor para promover a
Sustentabilidade.

Ele acredita que parte das corporações
já entendeu a Sustentabilidade como um
fator estratégico essencial. "Hoje em dia
não basta ter lucro, mas também causar
um impacto sócio-ambiental positivo, atu-
ar em harmonia com o seu contexto. Do
contrário, os efeitos negativos acabam se

refletindo mais cedo ou mais tarde nos
negócios da empresa".

Loures destaca algumas das caracterís-
ticas do novo perfil de administrador. "É
preciso ter uma visão de conjunto e pensa-
mento sistêmico. Um administrador atento
a essas dimensões vai atuar com mais faci-
lidade e obter naturalmente uma adesão
dos diversos atores que concorrem para o
seu negócio",

Para o coordenador do GFAL, as uni-
versidades do setor que pretendem adotar
o critério da Sustentabilidade nos seus
currículos de graduação enfrentam alguns
obstáculos. "O grande problema é o método
das escolas. E um modelo que vem sendo
desenvolvido nos últimos cem anos e tem
um viés predominantemente técnico". Ele
afirma que os cursos ainda pecam na área
de relações humanas e ressalta a grande
distância entre o que é ensinado e o que é
vivido na prática.

Modernização em curso
Presidente da Angrad (Associação Nacional
dos Cursos de Graduação em Administra-
ção), professor da FGV-RJ e membro do
CNE (Conselho Nacional de Educação),
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Antônio Freitas concorda com esse pensa-
mento. "O curso de Administração é bastan-
te engessado e um pouco atrasado, pois se
foca muito em decorar fórmulas e conceitos,
quando deveria ser prático e moderno". Ele
diz que as universidades estão longe de for-
mar o administrador ideal para o mercado.
"É preciso desenvolver liderança, criativida-
de, iniciativa e principalmente a capacidade
de lidar com as pessoas. Em uma economia
onde 70% dos negócios são serviços, o ser
humano é tudo'''.

O professor afirma que existem poucas
faculdades trabalhando cora o tema na gra-

de de Administração e aponta alguns fato-
res para que isso aconteça, como falta de
interesse e de conhecimento e orçamentos
restritos. "As escolas, em sua maioria, são
pequenas e novas. Não possuem experiên-
cia e não têm um corpo docente que faça
uma reflexão sobre Sustentabilidade. Elas
simplesmente adotam o projeto pedagógi-
co mais simples, que atenda minimamente
às exigências do Ministério da Educação, e
aplicam um currículo defasado".

Como membro do CNE, Freitas enten-
de que o tema não está restrito apenas aos
cursos de Administração e que a situação
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não se resolverá em um curto prazo. "Não
há nenhuma instituição de peso e nenhum
movimento trabalhando nesse sentido".
Para ele, a solução deve partir das ações
governamentais. "O MEC deveria sinalizar
a importância do tema, colocar questões
relacionadas no Enade (Exame de Desem-
penho dos Estudantes) e determinar que as
universidades lecionem a Sustentabilidade.
As instituições se adaptariam rapidamente
ao novo currículo".

Palavra de aluno
A abordagem deficiente da Sustentabilidade nas escolas de Administração

do país, especialmente na graduação, também é ressaltada pelos alunos.

"No Brasil ainda é muito incipiente. Hoje o assunto não é bem trabalhado

em nenhuma grade, com exceção da UNA, em Belo Horizonte", opina Eitan

Blanche, aluno do segundo ano do curso de Administração da Fundação

Getulio Vargas, em São Paulo.

Além do pouco espaço reservado ao assunto. Eitan concorda que o

tema deva ser tratado de forma diferenciada. "Ela deve ser integralizada

verticalmente em todos os tipos de matéria, mas a Academia é lenta em

relação a mudanças, ainda não assimilou a importância desse conceito".

De acordo com o estudante, existem poucos especialistas para discutir

a Sustentabilidade na Administração sob um enfoque multidisciplinar

no Brasil. "As pessoas não entendem que a Sustentabilidade vai além da

questão institucional. Ela é uma cultura, que deve estar dentro do core

business das empresas".

Paralelamente ao curso, ele atua como diretor de projetos de

Sustentabilidade do Conexão Social, entidade estudantil formada por

alunos de Administração. Economia e Direito da FGV. "O Conexão surgiu

em virtude desse déficit, para complementar a formação do aluno". Ele

destaca a colaboração da direção da FGV com o projeto e ressalta a

importância do envolvimento dos estudantes. "Nossa idéia é desmistificar a

Sustentabilidade dentro da FGV, O tema ainda é visto como coisa de hippie".

Em busca dessa mudança de visão, o Conexão Social realizou de

18 a 22 de maio a primeira edição da Semana de Sustentabilidade da

FGV, reunindo palestras e apresentações de entidades como o Instituto

Elos e a Timus Branding. "O principal objetivo foi mostrar o papel que o

administrador pode exercer dentro da Sustentabilidade".

A organização dos alunos também promove ações com foco em

Sustentabilidade e já desenvolveu projetos em parcerias com ONGs em

locais corno o bairro do Bexiga, em São Paulo, "Nós tentamos mostrar que

o mundo não está restrito ao ambiente da Academia. Queremos ampliar os

horizontes do estudantes", conclui.

A Sustentabilidade em todas
as áreas da Administração
Se as faculdades de Administração aindarnos-
tram pouco interesse em adotar a Sustenta-
bilidade na graduação, o número reduzido de
instituições que já desenvolvem iniciativas
nessa direção também apresenta problemas.

"A Sustentabilidade tem sido agregada
como um tema a mais, uma matéria isolada,
enquanto a abordagem ideal seria multi-
disciplinar, passando por todas as áreas da

Administração", opina a Adm.
Roberta de Carvalho Cardoso,
coordenadora do Grupo de Ex-
celência de Ética e Responsabili-
dade Social do CRA-SP. "Na Pro-
dução, por exemplo, a Sustenta-
bilidade entra na necessidade do
uso racional de recursos naturais
e de se causar menor impacto no
meio ambiente".

Professora de Marketing,
Sustentabilidade e Responsa-
bilidade Social da FGV, Senac e
Uniethos, ela classifica esse pa-
norama atual como uma fase de
transição e aponta um fator es-
sencial nesse contexto. "Muitos
professores não ficam à vontade
para falar desse assunto e ainda
não entenderam a importância
do tema". Outro ponto negativo
é o baixo índice de docentes capa-
citados para transmitir esse tipo
de conhecimento, especialmente
de forma abrangente.

Porém, Roberta acredita que
o fato da matéria já fazer parte de
alguns currículos é positivo. "E
uma solução temporária. Entre
ter um tratamento destacado do
todo ou não ter nada, é melhor
que a Sustentabilidade seja traba-
lhada como disciplina. Depois os
alunos vão fazendo suas pontes
para os outros conhecimentos".

O coordenador do GFAL, Ro-
drigo de Rocha Loures, reforça a
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necessidade de uma mudança no tratamen-
to da Sustentabilidade nos cursos de Admi-
nistração. "Ela deve ser transversal, estar
presente em todas as disciplinas. É como
a Língua Portuguesa, a Matemática. É um
pré-requisito para todas as escolhas. Não
é um assunto para quem está interessado
em meio ambiente, mas algo de responsa-
bilidade geral".

A partir dos debates promovidos pelo
GFAL em torno do assunto, Loures afir-
ma que há professores interessados nes-
sa temática. "O grande desafio é cultural.
Nós precisamos construir um modelo que
proporcione a todos os envolvidos um re-
ferencial de conduta e de escolhas, pre-
ferências e desejos, que concorram para
a Sustentabilidade".

Dentro do conceito de Sustentabilidade
como cultura e da demanda por uma nova
abordagem do tema, o coordenador do pro-
grama de Sustentabilidade Global do GVces
(Centro de Estudos em Sustentabilidade
da FGV), Juarez José Ferraz de Campos,
destaca a iniciativa da Universidade de Nu-
remberg, na Alemanha, que foi escolhida
pela ONU como a universidade modelo em
Sustentabilidade no Ensino Superior.

A convite da ONU, Juarez participou
do treinamento "Educação para Sus-
tentabilidade no Ensino Superior" e da
conferência da entidade sobre "Educação
para Sustentabilidade", ações realizadas
no último mês de abril. Na ocasião, ele
conheceu de perto a abordagem diferen-
ciada proposta pela instituição de ensi-
no alemã. "O ensino de Sustentabilidade
permeia todo o campus e a vida universi-
tária. Eles trabalham com fatores como
comida orgânica, certificado de emissão
de carbono, energia renovável e redução
de consumo de água".

Além de estar presente no dia-a-dia dos
alunos, Juarez ressalta a grade curricular
do curso de administração da universi-
dade. "Já no primeiro semestre, 30% da
carga horária é sobre Sustentabilidade. Os
alunos passam um terço do tempo falando

sobre esse assunto, sempre dentro de um
caráter multidísciplinar".

De acordo com Juarez, a reformulação
dos cursos no Brasil é imprescindível e pas-
sa necessariamente pela conscientização
dos reitores e diretores das escolas de Ad-
ministração. "Eles estão muito engessados
em suas práticas. As faculdades se prendem
muito a uma grade regulamentada e não
têm velocidade de atualização para acom-
panhar o dinamismo do mercado".

Atuando também como professor de Ad-
ministração na FGV e na FAAP, Juarez frisa
que essa reformulação nos cursos está em
maturação e que ela segue a linha natural da
discussão sobre o tema. "E tudo muito recen-
te. Nós estamos falando de Sustentabilidade
há um bom tempo, mas o assunto só ganhou
as ruas e a mídia há dois, três anos", l
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