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ESTUDO SOBRE O USO DO TERMO SUSTENTABILIDADE E SUA GESTÃO NAS 

ORGANIZAÇÕES NO BRASIL 

 

1. RESUMO 

Sustentabilidade é um assunto que está sendo introduzido em diversos discursos, 
até gerando congressos mundiais sobre este tema. Nas organizações, o termo 
sustenstabilidade também é utilizado de diversas maneiras, desde a implantação de 
pequenos projetos até as grandes campanhas de divulgação das empresas nos 
mais diversos setores. A gestão para a sustentabilidade nas organizações passa a 
ser elemento chave para a garantia do futuro das novas gerações, assim as 
empresas ao trabalharem para a sustentabilidade, realizando uma gestão voltada 
para este tema, estão ao mesmo tempo garantindo a sustentabilidade de seus 
negócios. As organizações que primam pela gestão para a sustentabilidade visam 
também a qualidade de vida. O presente projeto tem como objetivo estudar o uso do 
termo sustentabilidade nas organizações e sua gestão. 

Palavras-chave : sustentabilidade; ensino superior; gestão para a sustentabilidade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Mundialmente o termo sustentabilidade está em diversos setores e sua aplicação 

é discutida e amplamente analisada. Assim, existem diferentes aplicações para o 

termo sustentabilidade e o mesmo está sempre ligado a ações que buscam 

preservar e amenizar o impacto da humanidade no meio ambiente, com base no 

acompanhamento dos aspectos sociais e econômicos.  

Conjunto amplo de problemas sociais e ambientais impõe a necessidade de 

abordagens sistêmicas e integradas que incorporem várias disciplinas e seus 

universos de conhecimento para suportar as demandas concerne tentes às relações 

de trabalho, aos processos de produção e consumo, a saúde dos indivíduos e ao 

meio ambiente (FRANCO, 2002).   

Ações que visem à sustentabilidade e preocupação com a temática ambiental 

não são recentes. Rodrigues e Colesanti, (2008) destacam que a literatura aponta 

que muito antes, do século XIX, já ocorria à preocupação de algumas pessoas da 

sociedade, com o ambiente e com a ação antrópica devastadora sobre ele. Estando 

a educação ambiental como uma ferramenta para que as ações de fato sejam 

realizadas.   
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Segundo Miranda (2008) e Reigota (2009), a educação ambiental é 

multiplicadora de teorias que abordam e chamam a atenção de vários conceitos 

sustentáveis, que podem e devem ser trabalhados nas metodologias e práticas 

pedagógicas educacionais de todos os segmentos abordados no ensino 

fundamental, médio, profissionalizante e superior. 

Para Morin (2008), a educação ambiental deve ser centrada no primeiro ensino, 

atendendo as condições humanas, pois é complexa a cadeia produtiva e destrutiva 

das ações mútuas. É necessário educar para um pensamento sustentável, com 

metodologias e práticas que envolvam atividades da educação ambiental visando 

minimizar a crise planetária, socorrendo a emergente carência das questões 

educacionais, culturais, como também ambiental e social. 

Carvalho (2008) ao refletir sobre as relações entre sociedade e natureza, ideias 

ou conceitos que organizam o mundo, tornando inteligível e familiar. O autor afirma 

que são como lentes que nos fazem ver isso e não aquilo e nos guiam em meio à 

enorme complexidade e imprevisibilidade da vida. Assim, um bom exercício para 

renovar visão do mundo é ás vezes, trocar as lentes, para ver as mesmas paisagens 

com olhos diferentes, isso significa “desnaturalizar” os modos de ver que tínhamos 

como óbvios. 

O presente trabalho torna-se relevante devido ao termo sustentabilidade ser 

utilizado para nominar os mais diversos projetos nas organizações, assim ao 

verificar-se as melhores ações para a utilização do termo auxilia-se a aprimorar a 

sua utilização de maneira efetiva nas organizações. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Estudar o uso do termo sustentabilidade e sua gestão nas organizações. 

 

Objetivos Específicos: 

• Apresentar as principais atribuições e usos do termo sustentabilidade nas 

organizações;  

• Elencar as ações praticadas que apresentam melhor efetividade para a 

gestão da sustentabilidade nas organizações;  
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• Sugerir ações contribuam para a gestão da sustentabilidade nas 

organizações. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia que será utilizada para o desenvolvimento do trabalho é a 

pesquisa bibliográfica sobre o uso do termo sustentabilidade nas organizações. 

Assim, destaca-se que a pesquisa é um processo sistemático de aquisição de 

conhecimento (GIL 2010). E para Marconi e Lakatos (2008, p. 157) a pesquisa “é um 

procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um 

tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou 

descobrir verdades parciais”. 

Assim sendo, o embasamento teórico da literatura sobre determinado assunto do 

ponto de vista dos procedimentos técnicos pode ser realizado através de material 

bibliográfico e/ou documental (FACHIN, 2005; GIL, 2010, MARCONI E LAKATOS, 

2010). 

O material levantado permitirá a este estudo, primeiramente, discorrer sobre o 

uso do termo sustentabilidade e sua gestão nas organizações no Brasil, no período 

do ano de 2008 ao ano de 2013.  

Assim sendo, o embasamento teórico da literatura sobre determinado assunto do 

ponto de vista dos procedimentos técnicos pode ser realizado através de material 

bibliográfico e/ou documental. (FACHIN, 2005; GIL, 2002, MARCONI E LAKATOS, 

2010). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho será desenvolvido em duas etapas, sendo a primeira para o 

levantamento dos dados, ou seja, dos artigos publicados quanto ao uso do termo 

sustentabilidade nas organizações e a segunda etapa, será a redação de artigo 

científico.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
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Após o desenvolvimento deste trabalho espera-se que apresentar as melhores 

práticas da gestão do termo sustentabilidade nas organizações, contribuindo cada 

vez com este importante tema para as futuras ações e gerações. 
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