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1. Resumo 

Nos últimos anos a união entre as questões ecológicas e capitalistas, gerou um 
caminho para o desenvolvimento, lucro e competitividade entre as empresas em um 
novo contexto de ordem mundial. Assim, fazendo uso de recursos de 
geoprocessamento busca-se uma melhor compreensão, ampliação e organização do 
conhecimento sobre a utilização do modelo administrativo-sustentável nas empresas 
da cidade de Araguaína. 

 
Palavras-chave: Administração sustentável. Desenvolvimento. Geoprocessamento. 
Sustentabilidade. 
 

2. Introdução 

Sustentabilidade vem do latim sustentare, que significa suportar e manter, o 

termo Desenvolvimento Sustentável vem de correntes pensadoras desde os anos de 

1970, no entanto foi-se popularizado na Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) realizada no Rio de Janeiro em 1992 

(CARVALHO, 1994). 

A necessidade crescente da adoção de modelos sustentáveis, torna complexa 

a responsabilidade do administrador no atual cenário comercial, em que é essencial 

conciliar a perduração financeira empresarial com a crescente discussão de modelos 

administrativos socialmente e ambientalmente sustentáveis é necessário, mediante 

uma forma de avaliação da sustentabilidade, gerar informações que possam subsidiar 

estudos mais abrangentes e amparar tomadas de decisões objetivas na esfera 

administrativa. 

 

3. Objetivos 

Objetivou-se com a pesquisa, mediante a utilização de ferramentas de 

geoprocessamento, verificar o conhecimento e utilização, por parte das empresas, dos 

critérios para uma gestão sustentável, possibilitando a geração de informações que 

possam subsidiar futuras ações. 

 

4. Metodologia 

O trabalho está sendo conduzido considerando o perímetro urbano de 

Araguaína, sendo esta a segunda maior cidade do estado do Tocantins. A seleção 

das empresas tomará como base o universo das instituições registradas na 

Associação Comercial e Industrial de Araguaína – ACIARA. A coleta de dados será 

mediante a utilização de um questionário que será respondido nas unidades 



amostrais. O processo de seleção da amostra terá como base um tipo probabilístico 

de amostragem estratificada, sendo os estratos constituídos pelos bairros de 

Araguaína e respeitando a proporção de 50%, que posteriormente será obtida de 

forma aleatória. 

O procedimento de espacialização da informação é baseado nos princípios da 

semiologia gráfica ou neográfica, em que os dados e resultados estatísticos não são 

suficientes para tomada de decisão e sim as relações de conjunto desencadeadas 

pelos informações (BERTIN, 1986). 

 

5. Desenvolvimento 

A sociedade pós-industrial motivada pela mídia e grandes corporações impôs 

um modelo insustentável para o meio ambiente, no qual gerou uma crise cultural, 

social, econômica e ambiental que se alastra a décadas (PEREIRA FILHO e BAKKER, 

2008). No entanto, no último século percebeu-se que o descaso com meio ambiente 

gerava problemas sociais e escassez de recursos, enxergando por essa ótica foi-se 

elaborando conceitos e definições ao que é conhecido na atualidade por 

Desenvolvimento Sustentável. 

A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991)  que um 

modelo sustentável engloba diversos elementos, não apenas a conservação do Meio 

Ambiente, mas questões como a erradicação da pobreza, desenvolvimento 

econômico e respeito as pessoas, ou seja desenvolvimento sustentável tem como 

principal objetivo trazer harmonia entre as necessidades e anseios do ser humano, 

utilizando recursos naturais sem agredir o meio ambiente e oferecer para as gerações 

futuras a chance de utilizar tais recursos. 

 

6. Resultados Preliminares 

 Tal estudo permitirá a análise da utilização de modelos administrativos 

sustentáveis no âmbito social, ambiental e econômico nas empresas de Araguaína – 

TO, relação verificada a partir do monitoramento do conhecimento e utilização 

indicadores de sustentabilidade. 

 A partir das malhas digitais cartográficas dos setores censitários dos municípios 

tocantinenses, tendo como base a estrutura político-administrativa vigente em 2010, 

foi desenvolvido o mapa base para análise dos indicadores de sustentabilidade 

(Figura 1). 



Figura 1. Mapa dos setores censitários da cidade 
de Araguaína – TO. 
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