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INTRODUÇÃO 

 

I. Apresentação e justificativa 

 

“As artes, a ciência e o trabalho aumentarão enormemente o potencial do Homem 
que buscará uma filosofia para tal desenvolvimento: 

 todos os homens e não só os filósofos” 
 

Giordano Bruno  
 

Bem distante do ambiente caótico da Inquisição promovido pela insanidade dos inquisidores 

dos tribunais eclesiásticos, as proféticas palavras de Giordano Bruno não poderiam ser mais 

atuais. Da sociedade mercantil do século XV à moderna economia global, as forças produtivas 

vêm propiciando um crescimento das potencialidades do homem que pareceria impossível de 

se imaginar há quinhentos, duzentos, cinqüenta, ou mesmo, dez anos atrás. 

 

Paradoxalmente, quanto maior o potencial humano, decorrente da capacidade infinita de gerar 

conhecimento, mais incerto é o futuro. Parece que a sociedade contemporânea está 

constantemente avançando sinais vermelhos que desafiam sua capacidade em se ajustar a 

mudanças cada vez mais rápidas.  

 

Giordano Bruno, provavelmente, antes de arder em chamas em praça pública, jamais pensou 

que a tarefa de encontrar uma filosofia para tal desenvolvimento humano haveria de se tornar 

uma tarefa tão espinhosa. No início de um novo milênio, grande parte das promessas 

projetadas para a humanidade estão sendo eclipsadas pela palavra “crise”. 

 

Com efeito, parece cada vez mais difícil dissociar “modernidade” de ”crise”. Crise do mercado 

do trabalho, crise econômica, crise ecológica, crise social entre outras apontam para um futuro 

sombrio e nada promissor. Embora esses fenômenos não sejam novos, uma vez que são 

inerentes ao processo de industrialização desde a Segunda Revolução Industrial, a 

humanidade vive hoje uma situação absolutamente singular, sintetizada de forma precisa por  

Robert Kurz (1998): 

 

 “nunca existiu na história moderna um consenso tão amplo das elites de todos os países como ocorre hoje; a 

economia global de mercado e os critérios de concorrência parecem estar além de qualquer crítica e formam o 

sistema de referência geral de toda a atividade humana. Mas, por outro lado, talvez também nunca tenha existido 
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em toda a história moderna tal insegurança política e econômica, nem uma angústia social em relação ao futuro 

como as presentes hoje”. (p. 16) 

 

Grande parte da perplexidade vivenciada na modernidade está relacionada à chamada 

Terceira Revolução Industrial gerada pelo avanço da microeletrônica, que propiciou um 

aumento sem precedentes da produtividade. Ao mesmo tempo, o fantástico desenvolvimento 

das forças produtivas tem gerado conseqüências imprevistas nas economias industrializadas 

desenvolvidas, ou em vias de desenvolvimento, ameaçando a própria integridade do sistema 

de produção que se consolidou neste século.  

 

Entre os diversos efeitos não planejados, é interessante citar quatro. Primeiro, o desemprego, 

que se acreditava ser um fenômeno cíclico, assumiu uma dimensão estrutural, tornando-se um 

componente permanente no processo de industrialização. Segundo, o aumento da 

produtividade elevou substancialmente a renda dos grandes conglomerados industriais que, 

transformada em investimentos reais espalhados pelos quatro cantos do planeta, superou a 

capacidade de absorção pelo mercado da maior oferta de produtos. Talvez o mais concreto 

exemplo desta nova fase do capitalismo mundial seja a indústria automobilística. Verdadeiro 

símbolo do século XX por ter influenciado grande parte das transformações na organização 

social, será obrigada a diminuir sua capacidade global em 20 a 30% até o ano de 2005 (Kurz, 

1998). Terceiro, em busca de alternativas para a queda de rentabilidade de investimentos no 

setor produtivo, parcelas crescentes do capital movimentam-se freneticamente pelos 

mercados financeiros globais causando grande oscilação nos mercados especulativos e 

gerando verdadeiro pânico nos pequenos ou grandes investidores e condutores da política 

econômica nos diversos países. Por fim, a globalização do capital tem levado também a uma 

globalização dos problemas socioambientais. Além dos danos localizados causados pela 

poluição decorrentes do processo de industrialização, como o desmatamento e a degradação 

dos recursos hídricos, além dos acidentes industriais que contaminam trabalhadores e 

comunidade, uma série de outros problemas, que não reconhecem fronteiras, como a 

destruição da camada de ozônio,  o aquecimento global e os vazamentos nucleares assumem 

dimensões planetárias.  
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O presente trabalho visa discutir esta última característica do processo histórico de 

industrialização, ou seja, a crise socioambiental1. Mais precisamente, pretende-se contribuir 

para o debate sobre as implicações das ações das organizações empresariais no 

agravamento de riscos ambientais, de segurança e de saúde inerentes à construção da 

modernidade e analisar as perspectivas de programas de educação em contextos 

organizacionais direcionados para essa problemática. Para tanto, é fundamental estudar o 

próprio processo de racionalidade que determinou profundas e variadas mudanças na 

organização social. 

 

A racionalização da sociedade, simbolizada pela institucionalização do desenvolvimento 

tecnocientífico no final do século XVIII, garantiu o poder do homem sobre a natureza, por meio 

do desenvolvimento das forças produtivas em uma escala que supera qualquer precedente 

histórico. No entanto, longe de representar a concretização das promessas iluministas de 

emancipação social, a conquista da natureza em um grau muito além do imaginado 

transformou radicalmente a percepção do homem sobre o meio ambiente. Se a natureza era 

vista como algo desconhecido e poderoso, hoje ela se mostra bem menos misteriosa e muito 

mais vulnerável, em virtude de sua incapacidade de lutar em igualdade de condições contra os 

imperativos do crescimento econômico.  

 

Por trás desse meio ambiente fragilizado está uma característica marcante da sociedade 

industrial, já apontada na década de 70 por Jürgen Habermas em sua obra “Em busca de uma 

sociedade racional”: a fusão de tecnologia, pesquisa e ciência em torno de um único objetivo - 

a busca incessante do aumento da produtividade.  

 

Nessa longa jornada de obsessão pelo aumento da produtividade, diversos subprodutos foram 

gerados e, por muito tempo, relegados a um segundo plano ou mesmo desconsiderados. 

Giddens (1991) aponta que uma das conseqüências para a modernidade, ao se colocar 

ciência e tecnologia a serviço do processo de industrialização, foi a modificação sem 

precedentes da natureza, transformando os processos de degradação ambiental em riscos 

que ameaçam a própria sobrevivência da humanidade. Se, antes, o avanço da industrialização 

parecia ameaçar a fauna e a flora exclusivamente, hoje há indícios, ou pelo menos dúvidas de 

que o destino do ser humano poderia estar enveredando por este mesmo caminho. Também 

                                                           
1
 Para este trabalho optou-se por discutir os desafios ambientais e sociais a partir de uma perspectiva integrada 
pela constatação da interdependência cada vez maior entre estas variáveis. 
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Morin (1994) alerta para o fato de que ciência e tecnologia, ao deixarem de lado o 

questionamento sobre seus fundamentos e seu alcance, converteram-se em uma máquina 

cega, estabelecendo uma relação paradoxal: a mesma ciência que tanto contribuiu para 

estudar e elucidar o cosmos, as estrelas e as bactérias, é a aquela que está completamente 

cega sobre si mesma e sobre seus poderes e, assim, “já não sabemos para onde ela nos 

conduz.” (p. 278) 

 

Como será discutido mais adiante nesse trabalho, a sociedade não observa de forma passiva 

o surgimento dessas ameaças e riscos. Ciência e tecnologia são criticadas e cobradas no 

sentido de apresentarem respostas com o objetivo de contornar os problemas socioambientais 

decorrentes de seu próprio desenvolvimento. É possível afirmar que, ao mesmo tempo em que 

a consciência em relação aos problemas socioambientais aumenta na sociedade, cresce a 

percepção de que a ciência e a tecnologia têm os instrumentos necessários para reverter os 

problemas por elas gerados. A fé na ciência como promotora de tecnologias que agridam 

menos o meio ambiente e que reduzam as possibilidades de acidentes em unidades 

industriais pode ser encontrada tanto em obras como “Ecodesenvolvimento” (Sachs, 1986) e 

“Nosso futuro comum” (1991)2, como no discurso de organizações empresariais, do setor 

público e de ONGs. Nos debates acadêmicos referentes ao desenvolvimento sustentável, essa 

característica também pode ser percebida. 

 

No campo das ciências sociais, por exemplo, a importância do papel da tecnologia se verifica 

nas duas correntes de pensamento predominantes: a Teoria da Modernização Ecológica e a 

Sociedade de Risco (Leroy et al., 1998). A primeira, que tem na figura de Joseph Huber um de 

seus precursores, está centrada em um elevado otimismo frente à tecnologia, especialmente 

no que se refere às inovações tecnológicas na esfera industrial. Por isso mesmo, é vista como 

programa político que tem na sua base representantes industriais e consultores privados na 

área de meio ambiente (Mol et al., 1998). A segunda, que tem em Ulrich Beck seu principal 

expoente, aponta para o fato de que a ciência desempenha um papel fundamental na reversão 

dos problemas socioambientais na medida em que ela é a própria causa, o meio de definição 

e a fonte da solução de riscos. 

 

                                                           

2 Também conhecido como Relatório Brundtland, o livro Nosso futuro comum é considerado um marco por ter 
cunhado pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável definido como: “aquele que atende às 
necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras atenderem sua própria 
necessidade” (p.46). 
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Entre os dois autores, no entanto, há uma diferença fundamental. Enquanto Huber representa 

a fé incondicional na ciência, Beck pertence ao grupo dos otimistas relativos, ou seja, a ciência 

pode desempenhar o papel imaginado pelos entusiastas do processo contínuo de inovação 

desde que ela própria possa se recriar. Beck fala da necessidade de buscar uma ciência 

reflexiva em substituição à ciência primária, como sintetiza Tavolaro (1998):  

 

“A cientifização primária é o período no qual se deposita uma fé inquebrantável na ciência e no progresso por ela 

proporcionado, já na cientifização reflexiva, as ciências são confrontadas com sua própria objetividade passada e 

presente, isto é, são confrontadas consigo mesmas como produtoras e produtos da realidade e de problemas que 

devem analisar e superar. Isso faz Beck acreditar na idéia de que, hoje em dia, as possibilidades de expansão da 

ciência encontram-se ligadas à própria crítica da ciência, à crítica de seus próprios fundamentos, de suas 

promessas, de suas realizações, e dos resultados e conseqüências delas. Beck acredita que seja possível 

resgatar as promessas iluministas do esclarecimento desde que a razão que moldou o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia seja convertida em uma teoria dinâmica de racionalidade científica que sintetize a 

experiência histórica, desenvolvendo em si mesma a capacidade de aprender.” (p. 83-84) 

 

As idéias de Beck, fundamentais para a construção desse trabalho, apontam para alguns 

aspectos centrais da crise da modernidade. Como incutir nos atores sociais o componente 

reflexivo que possibilite reconstruir os atuais fundamentos que moldaram o desenvolvimento 

do conhecimento científico e tecnológico? Como incutir reflexibilidade em organizações que 

têm seu padrão de comportamento moldado exclusivamente pela lógica do lucro imediato? 

Como incutir reflexibilidade no comportamento individual, voltado exclusivamente para a 

satisfação dos próprios interesses? Se a utopia está em promover uma produção e um 

consumo sustentáveis, é absolutamente essencial buscar alternativas tecnológicas que 

agridam menos o meio ambiente, avançar na legislação ambiental, reduzir os riscos de 

explosões, minimizar os perigos de contaminação de trabalhadores e de comunidades e 

fortalecer as organizações não governamentais, dando voz ativa à sociedade no futuro que 

está sendo construído. No cerne de todas essas modificações, no entanto, encontra-se uma 

questão anterior: a definição do papel a ser desempenhado pela educação na construção ou 

reconstrução de valores dos indivíduos, cidadãos e consumidores, e dos membros das 

organizações que geram produtos e serviços ofertados à sociedade.   

 

É verdade também que falar da importância da educação já se tornou lugar comum. 

Provavelmente, nunca antes o papel da educação foi tão valorizado, ao menos no discurso, 

como agora. Educação para a cidadania, educação para a competitividade, educação para o 
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consumo e educação para o desenvolvimento sustentável são apenas alguns exemplos de 

frases repetidas exaustivamente por políticos, empresários, representantes de organizações 

não governamentais, jornalistas, entre outros.  

 

Peter Drucker (1991), por exemplo, um dos mais respeitados teóricos da administração 

moderna, afirma: 

 

“no decorrer das próximas décadas, a educação irá se transformar mais do que desde a criação da escola 

moderna pelo livro impresso há trezentos e poucos anos. Uma economia na qual o conhecimento está se 

tornando o verdadeiro capital e o principal recurso gerador de riquezas irá exigir, e com rigor, coisas novas das 

escolas no que se refere ao desempenho educacional e à responsabilidade educacional”. (p.199)   

 

Por sua vez, Morin (1994) também enfatiza o papel fundamental do processo educativo na 

sociedade contemporânea, alertando, porém, para o fato de que o modelo atual de 

aprendizado, baseado na fragmentação do conhecimento, é ineficaz frente aos desafios de um 

mundo cada vez mais complexo. Para o autor, educar em um mundo complexo exige que o 

pensamento simples, “que acredita alcançar o verdadeiro, que pensa que o conhecimento é 

reflexo, que não considera conhecer a si mesmo para conhecer o objeto” seja substituído pelo 

pensamento complexo, “que necessita a curva auto-observável e autocrítica do observador 

conceituador sobre si mesmo". (p. 281) 

 

Também no caso brasileiro, os debates recentes realçam a necessidade de repensar o papel 

do sistema educacional em um mundo em mudança. Farah (1995) afirma que a educação tem 

sido discutida a partir de duas dimensões principais: o papel da formação para a cidadania e o 

da qualificação para o trabalho. No primeiro caso, influenciado pelo processo de 

redemocratização do país, busca-se uma educação que, além de ser entendida como um 

direito do cidadão, e, portanto universalista, propicie o exercício pleno da cidadania. No 

segundo caso, em consonância com as tendências observadas nos países centrais e em 

países em desenvolvimento, busca-se adequar o perfil dos profissionais às novas exigências 

do mercado de trabalho. 

 

Importante destacar que os debates relativos à educação para a cidadania no país valorizam 

também cada vez mais a variável ambiental. Desde 1988, a constituição tornou obrigatória a 
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implementação de programas de educação ambiental nas esferas federal, estadual e 

municipal. Esta educação ambiental, segundo Sorrentino (1995), deve ter como objetivo: 

 

“contribuir para a conservação da biodiversidade, para a auto-realização individual e comunitária e para a 

autogestão política e econômica, através de processos educativos que promovam a melhoria do meio ambiente e 

da qualidade de vida” (p. 17). 

  

É interessante notar que, nesse contexto, não se trata apenas de repensar o conteúdo e a 

forma de transmissão do aprendizado. Igualmente importante é repensar como as várias 

organizações que interagem na modernidade vão participar do processo de construção e 

difusão do conhecimento. Não parece haver dúvidas de que a educação, seja na nova 

sociedade instruída conceituada por Drucker, seja na sociedade complexa de Morin, não 

poderá se limitar às escolas e às universidades. O universo educacional é composto cada vez 

mais por um número variado de atores que interagem nos processos de formação e 

aprendizagem dos indivíduos:  

 

“A educação extra-escolar torna-se parte integrante da educação global. Daí a importância e o papel 

desempenhado no sistema educacional permanente pelas diversas instituições que formam a cidade educativa; 

as empresas, as organizações sociais e religiosas, os meios de comunicação de massa, etc., que intervêm para 

assegurar uma grande variedade de sistemas de aprendizagem. As instituições como as escolas, as 

universidades e os centros de formação são evidentemente importantes (...) mas somente como uma das 

organizações de educação permanente. Elas não tem mais o monopólio de educar as pessoas e, não podem 

mais existir isoladamente das outras instituições educacionais da sociedade” (Gadotti, 1992, p. 70).3 

 

Nesse universo em que a educação é cada vez mais compartilhada e em que a instabilidade 

passou a ser o padrão dominante, escolas, universidades, órgãos públicos e empresas não 

podem se limitar a oferecer conhecimento especializado, mas precisam proporcionar as 

habilidades necessárias que garantam aos indivíduos um processo permanente de aprender a 

aprender e que permitam às diversas organizações adequarem-se a um ambiente em 

constante transformação, como afirmam Argyris e Schön (1996): 

 

“está se tornando cada vez mais evidente que palavras como mudanças e turbulências, há bastante tempo 

incorporadas na Teoria Administrativa, tornaram-se, a partir da década de 80, elementos essenciais do ambiente 

organizacional, exigindo de todos os tipos de organizações um aumento significativo de sua capacidade 

adaptativa”. (p. xviii)  
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No campo empresarial isto é evidente uma vez que a velocidade com que sólidas e 

gigantescas estruturas formaram-se e desapareceram nas últimas duas décadas sinalizou aos 

líderes e gerentes industriais que o tipo de jogo em que estavam envolvidos mudara 

significativamente. As formas de produção distanciam-se cada vez mais das formas de 

organização taylorista e fordista, como afirma Farah (1995): 

 

“O modelo de produção emergente caracteriza-se por processos produtivos flexíveis, capazes de se adaptarem a 

mercados segmentados e instáveis ao desafio de constantes alterações no produto. O esgotamento do modelo 

de produção em larga escala de produtos padronizados redefine as necessidades dos sistemas produtivos 

quanto à mão-de-obra: não se trata mais de absorver mão-de-obra desqualificada e barata, que execute tarefas 

repetitivas e padronizadas. Os sistemas flexíveis requerem, ao contrário, trabalhadores capazes de tomar 

decisões, de se adaptar à mudança, dotados de autonomia na condução do trabalho. Deste trabalhador se requer 

o domínio de um novo tipo de habilidade que inclui o pensamento analítico, o domínio da linguagem, o 

conhecimento das ciências e, principalmente, a capacidade de continuar aprendendo.” (p. 33) 

 

Nesse contexto, as empresas tiveram de ser repensadas e reestruturadas e novos termos 

como qualidade, responsabilidade socioambiental e aprendizado contínuo foram incorporados 

ao jargão dos gerentes empresariais. Com relação ao processo de educação no contexto 

organizacional entendido como elemento estratégico, as mudanças observadas não se 

restringiram à mera retórica. Em países como Japão, Estados Unidos e Alemanha, os 

investimentos em educação dentro de grandes organizações passaram a assumir, 

efetivamente, uma importância cada vez maior no total de seus gastos.  

 

Segundo Drucker (1991), o volume de recursos investido em educação e treinamento por 

organizações públicas, privadas e militares nos Estados Unidos equivale ao total aplicado por 

todas as universidades e faculdades somadas no país. Considerando apenas as empresas do 

setor privado nos Estados Unidos, Dowbor (1998) aponta para um gasto anual em torno de 60 

bilhões de dólares em programas de formação, cifra que deverá aumentar nos próximos anos 

para 130 bilhões de dólares, representando quase a totalidade do dispêndio público norte-

americano com o ensino de terceiro grau.  

 

                                                                                                                                                                          

3 Destaca-se que a citação não corresponde à visão do autor e sim à posição de diversas organizações como 
UNESCO e OCDE sobre o papel da educação permanente na sociedade contemporânea. 
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Parcela significativa destes recursos está sendo aplicada em estruturas educacionais 

complementares ou mesmo concorrentes às atuais. Segundo Meister (1999), as universidades 

corporativas, implementadas por multinacionais como Motorola, Coca-Cola, Mac Donalds, Dell 

Computers entre outras, destacam-se como o setor que mais cresce no ensino superior nos 

últimos anos. Apenas nos Estados Unidos, o número de universidades corporativas elevou-se 

de 400 para mais de 2.000, no período de 1988 a 1996, enquanto mais de 200 faculdades 

eram fechadas. Seu principal objetivo é construir um ambiente que favoreça a aprendizagem 

permanente de funcionários, fornecedores, distribuidores e clientes, sendo que seu formato e 

tamanho apresentam grandes variações. 

 

Enquanto algumas universidades corporativas como a Motorola University contam com campi 

instalados em diversos países, outras desenvolveram campi virtuais que, por meio de internet 

e intranet, procuram oferecer programas educativos adaptados às necessidades dos alunos. 

 

Esta profunda transformação na área empresarial com relação aos processos de formação e 

aprendizagem indica a necessidade de entender melhor esta área emergente, como bem 

sintetiza Dowbor (1998): 

 

“se os Estados Unidos investem este volume de recursos na formação nas empresas, e o Japão e a Alemanha 

cerca de 2 ou 3 vezes mais, não se trata de idealismo, mas de uma transição exigida pelo próprio ritmo das 

transformações tecnológicas. Pode-se gostar ou não da tendência, mas o fato é que se trata de uma nova área 

que adquiriu peso da mesma ordem de grandeza que a educação formal. Podemos discutir as formas de articular 

os nossos esforços com esse universo. O que não podemos nos permitir é ignorá-lo”. (p. 268) 

 

Embora, no Brasil, não seja possível afirmar que esta nova situação é totalmente ignorada, é 

indubitável que o setor empresarial se encontra neste campo bastante atrasado com relação 

aos países centrais. O papel da educação dentro da maior parte das empresas, quando muito, 

é entendido como um interessante espaço de curiosidade teórica, porém não como uma 

variável fundamental para o desempenho das organizações no mundo real da economia de 

mercado. Enquanto as empresas americanas gastam cerca de 5% de seu faturamento anual 

em treinamento e desenvolvimento, as empresas brasileiras direcionam menos de 1% do seu 

faturamento para a mesma atividade (Blecher, 1997). 

 

No caso das indústrias químicas brasileiras, por exemplo, a cifra de 1% pode ser considerada 

otimista. De acordo como o Anuário Brasileiro da Indústria Química, o conjunto das empresas 
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do setor gastou, no ano de 1998, apenas 0,17% de seu faturamento líquido em atividades de 

cursos e treinamentos (ABIQUIM, 1999)  

 

É verdade que, no país, o mercado editorial tem se caracterizado por um lançamento cada vez 

mais freqüente de publicações voltadas para atender à necessidade de gerar conhecimento 

dentro das organizações. Cerca de 2000 novos títulos nas áreas de economia e administração 

chegam às prateleiras das livrarias todos os anos. Boa parte desses trabalhos, porém, 

assemelha-se aos livros de culinária, nos quais os autores propõem receitas que contemplam 

desde o processo de autoconhecimento organizacional até a implementação de sistemas de 

gestão da qualidade. No entanto, é bastante reduzido o número de livros e pesquisas 

mostrando porque e como programas de formação e treinamento são implementados dentro 

das organizações e quais são os efetivos impactos dessa política para as empresas. 

 

Neste trabalho, o foco está na discussão, em um contexto de agravamento da crise ecológica, 

da importância de programas de educação corporativa, destinados a aprimorar suas políticas 

socioambientais, o que torna a tarefa desafiadora.  

 

Desafiadora, em primeiro lugar, pela escassez de pesquisas feitas nesta área no Brasil. 

Embora cresça no país o número de pesquisas sobre educação ambiental em escolas e 

comunidades, patrocinadas por secretarias municipais ou estaduais e organizações não 

governamentais, pouco se sabe sobre os processos de formação desenvolvidos no campo 

socioambiental por parte das empresas, que constituem justamente os principais agentes 

promotores de impactos socioambientais na modernidade.  

 

Desafiadora, em segundo lugar, porque a educação corporativa enfocada neste trabalho não se 

restringe aos treinamentos ou sistemas de incentivo salariais, características das políticas de 

recursos humanos das empresas. O processo educativo do indivíduo no contexto organizacional 

é analisado a partir de uma perspectiva mais ampla de gerenciamento do conhecimento que 

contempla, além das políticas de formação e treinamento, outras variáveis do contexto 

organizacional que potencializam ou dificultam a aprendizagem como a cultura organizacional e 

as relações de trabalho. Trata-se de perceber, nas entranhas burocráticas das organizações, as 

características que propiciam um incentivo à aprendizagem no campo socioambiental. 
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Desafiadora, por fim, pela percepção de que a variável socioambiental, para a maior parte das 

empresas brasileiras, continua relegada a um segundo plano. Ou seja, se no país a educação 

corporativa não é entendida como um elemento estratégico para alcançar os objetivos 

organizacionais de competitividade e lucratividade, seguramente a valorização das políticas de 

formação e aprendizado para garantir os compromissos socioambientais é ainda menor.   

 

Assim, são poucas as organizações que investem de forma sistemática em programas de 

formação e mudanças organizacionais visando reduzir os problemas socioambientais 

decorrentes de suas atividades, sendo que a maior parte das iniciativas neste campo parte de 

uma perspectiva tradicional de controle de poluição de fim-de-tubo (end-of-pipe). Nesse 

contexto, alternativas como a utilização de menos insumos tóxicos no processo produtivo ou 

de geração de produtos que efetivamente agridam menos o ambiente, os trabalhadores e a 

comunidade raramente são consideradas.  

 

Uma das razões que explica a estratégia tradicional adotada pela maior parte das empresas é 

a complexidade da tarefa. Com efeito, quanto mais o objetivo do mero controle se desloca 

para a redução de resíduos e de riscos já no próprio processo produtivo, maiores são os 

desafios para as empresas, uma vez que dependem de um conhecimento e de um processo 

de aprendizado estranhos à realidade da maior parte delas.  

 

No entanto, um número crescente de empresas, especialmente as que realizam boa parte de 

suas operações no mercado internacional, percebem a necessidade de desenvolver uma visão 

estratégica com relação ao componente socioambiental, fruto de exigências crescentes dos 

governos e dos consumidores dos mercados centrais, que muitas vezes acabam 

transformando-se em verdadeiros instrumentos de barreira comercial. Naturalmente, há uma 

longa distância entre ver as coisas de uma forma diferente e agir de forma distinta a partir 

dessa compreensão, mesmo quando a melhoria socioambiental se torna um imperativo para 

diversas empresas assegurarem sua inserção no mercado internacional.  

 

Uma das explicações para este fato é o problema já mencionado de que o desenvolvimento 

tecnoindustrial permaneceu, durante longo tempo, cego diante dos problemas socioambientais 

decorrentes do aumento das atividades industriais. Considerando que todos os riscos 

socioambientais vividos nas mais diferentes sociedades, excluídas as catástrofes naturais, 

como explosões vulcânicas, são decorrentes da industrialização acelerada deste século, 
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percebe-se uma total incapacidade do conhecimento produzido nas organizações em interferir 

nos efeitos resultantes de sua própria atuação.  

 

Esta incapacidade mostra a necessidade premente de que o conhecimento gerador de 

inovações em produtos e processos não seja independente do conhecimento relativo aos 

impactos socioambientais decorrentes de tais mudanças. Nesse sentido, o problema não se 

limita à capacidade de aprender e difundir conhecimento na área socioambiental, sendo 

necessário aprender a aprender de uma forma diferenciada. Formar e treinar pessoas nas 

organizações para esta nova realidade depende efetivamente de um aprendizado baseado na 

integração de diversas áreas organizacionais e do conhecimento. Equipes multidisciplinares 

envolvendo especialistas de diferentes setores como pesquisa e desenvolvimento, produção, 

manutenção, laboratório, meio ambiente, saúde e segurança são essenciais para reduzir a 

distância entre a geração do risco, seu entendimento e seu processo de mitigação.  

 

É certo que falar em interdisciplinariedade também se tornou lugar comum nos mais variados 

setores, porém seus exemplos práticos são raros. E, com certeza, poucas áreas do 

conhecimento dependem tão verdadeiramente de uma relação interdisciplinar para garantir a 

eficácia de sua ação como a área socioambiental.  

 

É precisamente nesse contexto que esta pesquisa espera dar sua maior contribuição. A partir 

de um estudo exploratório em três empresas do setor químico e petroquímico atuando no país, 

pretende-se entender e avaliar os processos de educação no contexto organizacional e seus 

reflexos sobre os indicadores socioambientais. Para tanto, o trabalho está dividido em quatro 

partes principais. 

 

No capítulo 1, é feita uma leitura do processo do desenvolvimento tecno-industrial como 

principal agente promotor de riscos socioambientais na modernidade, considerando 

principalmente a contribuição de Ulrich Beck.  

 

No capítulo 2, o foco é, tendo como referencial teórico elementos da teoria do aprendizado 

organizacional, uma discussão das principais características dos  programas de educação 

corporativa e como podem ser estruturados para contemplar a perspectiva socioambiental nos 

processos de tomada de decisão empresarial.  
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No capítulo 3, apresenta-se um panorama internacional dos debates relativos à atuação das 

empresas químicas e petroquímicas como um dos principais agentes geradores de riscos na 

atualidade, incluindo os riscos de meio ambiente, saúde e segurança. Paralelamente, traça-se 

um breve histórico da expansão da indústria química e petroquímica nacional, de seus 

principais impactos socioambientais e do programa Atuação Responsável coordenado pela 

Associação Brasileira das Indústrias Químicas. 

 

No capítulo 4, são apresentados os estudos de caso realizados em três empresas 

evidenciando os principais aspectos dos programas de gestão, ambiental, saúde e segurança. 

Os estudos de caso foram conduzidos a partir da avaliação de dois conjuntos de indicadores 

nas áreas de educação corporativa e desempenho socioambiental com o objetivo de avaliar as 

hipóteses sugeridas neste trabalho.  

 

II. Pressupostos e hipóteses 

 

Antes de serem introduzidas as hipóteses iniciais da pesquisa, é importante salientar três 

pressupostos que permeiam este trabalho, e que serão desenvolvidos mais detalhadamente 

ao longo do mesmo.  

 

Primeiro, o ambientalismo não é modismo passageiro. Apesar de se observar oscilações na 

mobilização da sociedade em diversos países em torno do tema, a preocupação ambiental é 

resultante de um movimento multifacetado, incluindo parcelas do próprio setor privado, que 

garantirá um espaço destacado desta variável na arena política.  

 

Segundo, a desregulamentação governamental nas mais diversas áreas não se verifica no 

campo ambiental. De fato, as empresas terão de operar em um ambiente marcado por 

padrões de qualidade ambiental cada vez mais restritivos, afetando seu processo de tomada 

de decisão e estrutura de custos no que concerne à mitigação dos problemas ambientais. Por 

outro lado, se os padrões de qualidade se tornam mais restritos, a expectativa é de que, cada 

vez mais, as empresas terão liberdade para encontrar suas próprias alternativas. Os órgãos 

ambientais assumirão cada vez menos o papel de definidores da tecnologia mais apropriada a 

ser empregada pelas empresas, como era comum nas décadas de 70 e 80, com a adoção de 

catalisadores nos automóveis, por exemplo.  
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Por fim, o avanço tecnológico dos equipamentos de controle de poluição não é garantia da 

reversão dos problemas socioambientais. Ainda que esta alternativa continue a ser um 

elemento fundamental para diminuir os impactos socioambientais, será necessário assegurar 

um processo constante de inovação tanto no que concerne ao melhor uso dos insumos quanto 

no que concerne ao desenvolvimento de melhores produtos.  

 

Nesse contexto, são formuladas as seguintes hipóteses: 

 

1. Os programas de educação corporativa, entendidos como elementos estratégicos para a 

organização, são fundamentais para garantir um melhor desempenho socioambiental, 

aprimorando as políticas de controle da poluição, de segurança industrial e da relação da 

empresa com atores externos.  

 

2. Os programas de educação corporativa no campo socioambiental possibilitam a superação 

da política tradicional de controle da poluição ao criar as condições necessárias para uma 

política proativa por parte das empresas, caracterizada pelo consumo sustentável dos 

recursos naturais, pela substituição de insumos tóxicos e pela  diminuição de riscos já no 

processo produtivo.  

 

III - Metodologia 

 

Para discutir e avaliar as hipóteses formuladas, a pesquisa foi dividida em três etapas 

principais: construção do referencial teórico, realização dos estudos de caso e análise dos 

dados coletados. 

 

1. Referencial teórico. 

 

Os principais referenciais teóricos que norteiam o trabalho são os estudos sobre a sociedade 

de risco, os conceitos de aprendizado organizacional e o desenvolvimento de indicadores 

socioambientais como instrumentos para avaliar o desempenho das organizações. A 

construção dos três referencias teóricos foi feita a partir de uma ampla pesquisa bibliográfica. 

Além do levantamento de material disponível em diversas bibliotecas no país e uma extensa 

pesquisa na internet, parte importante das informações foi coletada diretamente nas 
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bibliotecas das universidades de Harvard, do Massachussets Institute of Technology e da Tufts 

University (EUA). 

 

Esta fase foi de importância fundamental para ampliar e enriquecer a análise de campo, uma vez 

que novas variáveis foram incorporadas ao estudos de caso realizados. Assim, se o ponto de 

partida desta pesquisa centrava-se exclusivamente em perceber a relação entre educação 

corporativa e gestão ambiental, no decorrer da sistematização bibliográfica o foco para a análise 

dos estudos de caso passou para os indicadores de sustentabilidade. Dessa forma, os 

indicadores avaliados não se restringiram à emissão de poluentes ou degradação de recursos 

naturais, sendo incorporados também indicadores de desempenho econômico e, especialmente, 

de desempenho social. Os indicadores de educação corporativa também não se limitaram às 

estratégias de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, contemplando outras 

variáveis da realidade organizacional que podem estimular o processo de gerenciamento de 

conhecimento nas empresas.  

 

2. Estudos de caso 

 

A segunda ferramenta metodológica escolhida para o desenvolvimento deste trabalho foi a 

realização de estudos de caso variados. Esta estratégia se justifica na medida em que o foco de 

pesquisa está em entender de forma profunda e detalhada o assunto pesquisado.  Os estudos 

de caso têm por objetivo procurar elementos que contribuam para discutir algumas questões, 

como:  

 

1. Quais são as principais características dos programas de educação corporativa nas 

organizações? 

2. De que forma uma organização é capaz de aprender e difundir conhecimento no campo 

socioambiental? 

3. Quais são os principais reflexos dos programas de educação corporativa sobre o 

desempenho socioambiental das empresas e os principais benefícios para as 

organizações? 

 

As questões colocadas referem-se a desafios atuais das organizações que só podem ser 

respondidos a partir da observação direta e de aplicação de entrevistas sistemáticas dentro das 

próprias empresas. Segundo Yin (1989), o desenvolvimento de estudos de caso é bastante 
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eficiente quando se trata de determinar questões do tipo “como ou por que”, relativas a um tema 

contemporâneo e sobre o qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre as variáveis, 

características básicas deste trabalho de pesquisa. 

 

Outra razão que justifica esta metodologia é o caráter exploratório do trabalho. Em função do 

numero reduzido de pesquisas na área escolhida, apenas estudos realizados nas próprias 

organizações e focados em suas políticas de educação na área socioambiental, permitem buscar 

indícios que possam corroborar ou refutar as hipóteses iniciais. 

 

A realização de estudos de caso tende a ser mais precisa quanto maior for o número e 

variedade de organizações estudadas, de forma a possibilitar que as conclusões, respeitando 

a variedade das empresas, possam servir de base para a análise do comportamento de um 

número maior de organizações. No entanto, realizar o estudo em um número muito elevado de 

organizações dependeria de recursos, tempo e número de participantes em uma magnitude 

maior do que os previstos para este trabalho de pesquisa. Assim, optou-se por desenvolver os 

estudos de caso em três organizações, escolhidas segundo três critérios principais: pertencer 

ao setor químico e petroquímico, ser uma organização de grande porte e ser associada ao 

programa Atuação Responsável. 

 

A opção de realizar o estudo apenas em indústrias químicas ou petroquímicas é justificada por 

tratar-se de um dos setores mais problemáticos com relação aos impactos socioambinetais. 

Há uma grande variedade de problemas relacionados a sua atuação, incluindo a 

contaminação dos recursos naturais e a geração de riscos para seus trabalhadores e para a 

comunidade. Segundo um trabalho publicado pela Companhia de Saneamento Ambiental do 

Estado de São Paulo/CETESB, classificando a contribuição de diversos setores no total de 

resíduos sólidos gerados, observa-se a ampla liderança do setor químico como principal 

gerador de resíduos sólidos considerados perigosos, como pode ser observado na tabela a 

seguir:  
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Tabela 1: Participação dos setores industriais no total de resíduos sólidos gerados 

                    no Estado de São Paulo 

 

Tipo de 
Indústria 

Quantidade 
Gerada (t/ano) 

Classe I 

Participação 
(%) 

Quantidade 
Gerada (t/ano) 
Classe II 

Participação 
(%) 

Química 
 

177.358,5 33,1% 3.025.230.9 12.08 

Material de 
Transporte 

116.833.2 21.81 427.410 1.71 

Couros e Peles 
 

76.337.0 14.25 257.018 1.03 

Metalúrgica 
 

76.266.1 14.24 4.232.506.9 16.90 

Minerais não 
metálicos 

28039.7 5.24 7.690.466.2 30.71 

Papel e Papelão 
 

26.668.0 4.98 1.969.926.3 7.86 

Material Elétrico 
 

10.269.4 1.92 - - 

Mecânica 
 

5.515.5 1.03 134.584.1 0.53 

Produtos 
Alimentares 

3.260.3 0.61 6.401.856.7 25.60 

Produtos 
Farmacêuticos  

3.247.7  - - 

Têxtil 
 

2.563.6 0.48 - - 

Outros 
 

9.256.2 1.73 899.168 3.58 

Total  
 

535.615.1 100 25.038.168 100 

Fonte: (Romano, 1998) 

 

Os dados mostram que, além de liderar a produção de resíduos perigosos, o setor químico 

contribui com uma parcela significativa dos resíduos considerados inertes, gerando mais de 3 

milhões de toneladas anuais, equivalente a 12% do total gerado. 

 

Já a opção de trabalhar com grandes empresas parte da constatação de que grande parte da 

emissão de poluentes e resíduos tóxicos tem origem nas organizações de grande porte, 

embora tenha-se também claro que as pequenas empresas constituem uma grande 

preocupação em função de seu grande número e da dificuldade do órgão ambiental realizar 

uma efetiva fiscalização neste universo fragmentado.   
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Também contribuiu para a escolha de empresas de grande porte a associação entre estas 

organizações e os chamados acidentes químicos ampliados que, muitas vezes, extrapolam os 

próprios limites das unidades produtivas.  

 

Por fim, outro fator considerado é a observação de que as grandes empresas do setor, sendo 

os alvos preferenciais das organizações ambientais e não governamentais, têm o estímulo e, 

até mesmo, a necessidade de inovar seus processos produtivos para garantir um 

aprimoramento da sua performance socioambiental. De fato, uma pesquisa realizada por 

Donaire (1997) em 15 empresas do setor químico mostra que, das organizações que 

possuíam atividades ou funções ecológicas, 67% eram de grande porte, 33% de médio porte e 

nenhuma de pequeno porte. Também uma pesquisa feita pelo BNDES, CNI e SEBRAE (1998) 

sobre gestão ambiental na indústria brasileira, mostra que 90% das grandes empresas, contra 

a média de 35% em pequenas empresas, realizaram investimentos na área ambiental entre 

1996 e 1997.  

 

Quanto ao programa Atuação Responsável, ele é hoje o principal articulador e interlocutor 

das empresas associadas à Associação Brasileira Indústrias Químicas - ABIQUIM no campo 

da responsabilidade socioambiental.  

 

3. Análise dos estudos de caso 

 

Uma das principais críticas feitas ao uso de estudos de caso em trabalhos de pesquisa se 

refere ao fato de que, ao selecionar alguns casos em um universo amplo, não existe 

segurança de que o caso escolhido seja um indicativo preciso da realidade, impedindo 

qualquer forma de generalização das conclusões. Os resultados desta metodologia 

representariam apenas a análise do pesquisador sobre as informações fornecidas pelo objeto 

da pesquisa. De fato, analisando grande parte dos trabalhos publicados em congressos sobre 

gestão empresarial e meio ambiente ou gestão empresarial e responsabilidade social, 

encontra-se uma série de trabalhos descritivos que se limitam à percepção do pesquisador 

sobre as informações coletadas junto às empresas. 

 

Dessa forma, optou-se por um método de trabalho em que a análise do pesquisador, balizada 

na mensuração de indicadores de educação corporativa e de desempenho socioambiental 
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desenvolvidos, seja uma somatória das percepções dos diversos atores, internos e externos 

às empresas, afetados pelas decisões organizacionais.  

 

Assim, além das diversas entrevistas nas organizações, incluindo diretores, gerentes, 

operadores e supervisores das áreas de meio ambiente, segurança, recursos humanos, 

comunicação, produção, manutenção e laboratório, entrevistas paralelas foram conduzidas 

com atores-chaves externos. Entre eles, destacam-se representantes da Companhia de 

Saneamanto Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, do Ministério Público, do Sindicato 

dos Trabalhadores da Indústria Química, da Fundacão Jorge Duprat Figueiredo de Segurança 

e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO, do Greenpeace, do Instituto Ethos, da Associação 

Brasileira das Indústrias Químicas – ABIQUIM e das Associações de Moradores dos bairros 

onde se localizam as empresas.  

 

As informações foram sempre levantadas a partir de entrevistas semi-estruturadas e diretas, 

sendo que, quando requisitado um roteiro básico com os principais pontos a serem discutidos, 

estes eram enviados para o entrevistado. Complementado este trabalho, foram realizados 

levantamentos nos principais jornais do país e em jornais regionais buscando reunir 

informações diretamente ligadas às empresas pesquisadas. No total, foram 44 entrevistas, 

com duração média de 2 horas, sendo 24 nas empresas, 6 na CETESB, 2 no Ministério 

Público, 3 nas associações de moradores, 1 na Fundacentro, 3 na ABIQUIM, 2 em 

organizações não governamentais e 3 no sindicato. 

 

Importante salientar que, de seis empresas contatadas, apenas três concordaram em 

participar da pesquisa. As empresas escolhidas se encontram em regiões distintas, sendo os 

produtos gerados também diferenciados, bem como a nacionalidade do principal acionista. 

Assim, das empresas integrantes da amostra, a primeira tem como principal acionista uma 

empresa de capital norte-americano, a segunda o capital nacional e a terceira é de origem 

alemã.  

 

Esta escolha reflete o fato de que o principal objetivo deste trabalho não é efetivamente fazer 

comparações e generalizações entre as empresas e sim buscar indícios que comprovem ou 

refutem as hipóteses apresentadas. Ainda assim, acredita-se que o cruzamento das 

informações coletadas nas três empresas analisadas possibilita uma reflexão sobre as 

diferenças de performance socioambiental levando a perceber se este desempenho é 
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efetivamente influenciado pelo desenvolvimento de programas de educação corporativa 

contemplando a variável socioambiental. A investigação também poderá apontar alternativas 

de implantação de programas de educação corporativa voltados para objetivos 

socioambientais para outras organizações a partir dos resultados observados. 


