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Resumo 
 
O objetivo deste artigo é identificar e destacar o papel de alguns 
elementos estruturantes da cultura ambiental no ambiente 
corporativo. Os três principais destacados neste estudo: 
incentivo a novas práticas, bonificação pelo cumprimento de 
metas ambientais e treinamento com aulas e palestras, 
constituem uma indicação de que, efetivamente, os valores 
ambientais são gerados a partir das mudanças que ocorrem na 
organização diante da  necessidade de adaptação às novas 
exigências do desenvolvimento sustentável. Esses novos valores 
irão constituir um dos principais eixos de construção de uma 
cultura organizacional com forte componente ambiental. 
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Abstract 
 
The objective of this article is to identify and to highlight the 
role of some structural elements of the environmental culture in 
the corporative environment. Three main elements highlighted 
in this study: incentive of new practices, bonification for the 
fulfillment of environmental goals and training with classes and 
lectures, constitute an indication that, effectively, environmental 
values are born of the changes that take place in the 
organization face of the necessity of adaptation to the new 
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demands of sustainable development. These new values will 
constitute one of the main axis of construction of organizational 
culture with a strong environmental component. 
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Organizational culture, environmental values, sustainability. 
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1 Introdução 

 

Na atualidade as empresas são cada vez mais pressionadas a assumir uma sustentabilidade 

corporativa que pressupõe uma redefinição de objetivos integrando as dimensões econômica, 

social e ambiental em suas estratégias empresariais; a urgência dessas modificações está 

diretamente vinculada aos processos que o planeta está sofrendo em função da intervenção 

humana, em particular as mudanças climáticas que afetam a todos indistintamente. 

As mudanças que as empresas deverão fazer para se adaptar a  uma nova realidade de 

desenvolvimento, incorporando o conceito de sustentabilidade, tem implicações diretas no 

âmbito interno dessas organizações e que formam a estrutura visível para o restante da 

sociedade. No âmbito interno, o conjunto de elementos tangíveis e intangíveis que a 

constituem conformam o que se convencionou denominar cultura organizacional. E é nesse 

âmbito que se deve focar qualquer análise de mudanças corporativas, como as que 

preconizam a necessidade de um maior envolvimento social e ambiental das empresas, como 

apontam alguns trabalhos recentes no Brasil, entre os quais de Aligleri et al (2009); Shigunov 

Neto et al (2009) e Guevara et al (2009). 



Reinaldo Dias; Regiane Verona de Carvalho 
eGesta, v. 6, n. 1, jan.-mar./2010, p. 80-95	  

	  

 
eGesta - Revista Eletrônica de Gestão de Negócios - ISSN 1809-0079 
Mestrado em Gestão de Negócios - Universidade Católica de Santos 

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Universidade de Santiago de Compostela 
 

	  83 

Há diversos modos de análise da cultura corporativa. Uma das formas é o exame da coerência 

comportamental dos indivíduos que compõe a empresa em relação a alguns aspectos dessa 

cultura. Nesse sentido, podemos considerar que uma cultura ambiental constitui um aspecto 

da cultura de uma empresa, ou seja, está contida dentro da cultura organizacional. A ela 

pertencem todos os hábitos e costumes, conhecimentos, e o grau de desenvolvimento 

científico e industrial relacionados com o meio ambiente. Ou seja, a cultura ambiental é um 

conjunto de comportamentos sociais, fundamentados no valor “meio ambiente”, que se 

constitui em um sistema de significados e de símbolos coletivos segundo os quais os 

integrantes de uma determinada empresa interpretam suas experiências e orientam suas ações 

referentes ao meio ambiente. Em outras palavras, é um sistema de orientação coletivo onde se 

estabelece um acordo no qual se interpreta o valor do meio ambiente e que, em conseqüência, 

determina a atitude de cada um frente a ele. Deste modo, quanto maior a importância do valor 

“meio ambiente” para a empresa, mais forte será a sua cultura ambiental; a cultura 

organizacional terá uma orientação ambiental mais enfatizada. 

Analisando as definições de cultura organizacional de vários autores, Freitas (1991) destaca a 

identificação de que a cultura organizacional é dinâmica, está em constante mudança, 

constituindo importantes fatores dessas alterações o ambiente social e natural em que está 

inserida.Ou seja, independentemente da incorporação maior da componente ambiental, a 

cultura organizacional tem como processo normal a mudança contínua. Deste modo, o que os 

gestores devem considerar é que as mudanças na cultura organizacional devem sofrer uma 

alteração de rota, e as medidas a serem adotadas devem ser incisivas o suficiente para 

provocar essa mudança e que aos mecanismos tradicionais de socialização devem ser 

incorporados outros que induzam modificações num prazo menor. 

 

2 Cultura e cultura organizacional 

 

Em sentido antropológico a cultura é aquilo que diferencia e fornece identidade a um grupo 

social; é o modo como interagem os membros do grupo entre si e com os de fora, e a forma 

como estão acostumados a realizar o que fazem. “Uma cultura estabelece uma identidade, 

uma marca reconhecível, pelos de dentro e pelos de fora, através da exteriorização em formas 
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variadas, de uma visão de mundo, de um modo próprio de fazer as coisas...” (Tavares, 2002, 

p. 59).  

Edgar Schein entende cultura como sendo “a aprendizagem acumulada e compartilhada por 

determinado grupo, cobrindo os elementos comportamentais, emocionais e cognitivos do 

funcionamento psicológico de seus membros” (Schein, 2009,p.16). Um conceito tão amplo de 

cultura tem sua aplicação no âmbito das organizações empresariais, quando são consideradas 

como subsistemas em interação com um sistema maior e mais abrangente. Assim, as empresas 

constituem um conjunto delimitado de interações humanas, que podem apresentar 

características que se podem identificar como sendo da cultura (Tavares, 2002).  

Uma empresa reúne um conjunto de pessoas, uma equipe ou diversas equipes de trabalho, 

com características interdisciplinares, que trabalham de forma estruturada para produzir bens 

tangíveis ou intangíveis e atingir determinadas metas; e para que estas possam ser atingidas é 

necessária uma ampla coesão interna em torno dos objetivos a que se propôs a organização. 

Esta coesão interna ocorre em função direta com a consolidação de uma cultura compartilhada 

pelo grupo, e aprendida ao longo do tempo, à qual se denomina cultura organizacional. 

A cultura organizacional nas empresas privadas é uma mistura complexa de conhecimentos, 

condutas, relatos, símbolos, crenças, suposições, metáforas e modos de expressão que são 

compartilhados por todos os membros da organização. Por exemplo, cada segmento 

empresarial, como petroquímico, metalúrgico, têxtil, comércio de utilidades domésticas, 

fornecimento de energia elétrica etc, possuem suas próprias normas, valores, atitudes, estilos 

de vida, linguagem técnica-científica e sua própria terminologia. 

A cultura de qualquer organização é um sistema de conhecimentos profissionais, expectativas, 

crenças e suposições básicas, aceitos pelos que nela trabalham, e que apresentam 

características interdisciplinares, fortemente influenciados pela estrutura, a tecnologia e o 

ambiente de trabalho. Desse modo são geradas normas de comportamento grupal, que 

contribuem para configurar diversos modelos de liderança. 

A formação e consolidação de uma cultura organizacional constitui um processo muito 

dinâmico de aprendizagem (psico-social) que permite ao indivíduo organizar-se e 

compreender a realidade interna, que está em constante mutação em função das constantes 

pressões e mudanças do ambiente externo. A cultura constitui um modo eficaz de reprodução 
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organizacional e de comunicação, que se expressa principalmente na comunicação, quer seja 

escrita ou corporal, de seus membros. 

Particularmente as grandes empresas se caracterizam pela sua enorme complexidade 

estrutural, e a coexistência de vários grupos ou equipes de trabalho profissional e ocupacional, 

formando subculturas, que tem como meta comum produzir os bens ou serviços que 

satisfaçam as necessidades dos consumidores e as expectativas da sociedade. 

A mudança cultural de uma organização implica fortalecer e consolidar novos modos de ação, 

baseados numa reconstrução dos processos e métodos que deverão ser adaptados a uma nova 

situação, no sentido empregado por Peter Drucker de inovação sistemática, que consiste na 

“busca deliberada e organizada de mudanças, e na análise sistemática das oportunidades que 

tais mudanças podem oferecer para a inovação econômica e social” (Drucker, 2000; p. 45).  

A implantação de um nova cultura organizacional exige, fundamentalmente, capacitar os 

profissionais e motivá-los dentro de um ambiente propício que facilite uma aprendizagem 

criativa, gere confiança mútua entre os membros das equipes de trabalho - incremento do 

capital social (Putnam, 2006; Borda, 2007) e incentive a reflexão crítica, premiando as 

iniciativas e a capacidade de inovação. 

A transformação pode ser realizada com um diagnóstico da situação e o questionamento 

cuidadoso dos elementos culturais visíveis e ocultos que não se adéquam à nova realidade que 

se deseja alcançar. Desse modo poderá se escolher a estratégia e o tipo de liderança mais 

adequado visando a redução de conflitos, diminuição dos erros e a eliminação do desperdício, 

beneficiando tanto os consumidores do produto final, quanto aqueles que prestam serviço 

direta ou indiretamente. O mais importante é a eliminação de barreiras interpessoais, 

interdepartamentais e culturais, de tal modo que todos tenham a oportunidade de incorporar-se 

à nova realidade.  

As empresas para se tornarem organizações mais sustentáveis deverão fomentar o diálogo 

amplo e irrestrito, num processo democrático de participação e que sejam capazes de inovar 

constantemente, incorporando novas atitudes em relação ao meio ambiente e desenvolvendo 

ações de educação ambiental para que os valores ambientais assumidos se tornem 

permanentes.  
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Nessa perspectiva “é difícil imaginar algum gestor, departamento ou unidade de negócios que, 

de alguma maneira, não se envolverá nas iniciativas de sustentabilidade das empresas. 

Nenhum gerente pode dar-se ao luxo de ignorar as questões de sustentabilidade” (Savitz, 

2007, p. 77). Entre as principais tarefas dos gerentes estão:  manter uma motivação elevada e 

entusiástica entre seus colaboradores; fomentar e valorizar o trabalho em equipe; cumprir os 

prazos estipulados na execução das tarefas; incorporar a cultura da redução do desperdício, 

em particular o controle do consumo de energia; manter um fluxo constante de informação 

sobre questões ambientais gerais em toda organização entre outras. Há uma maior necessidade 

da colaboração interdisciplinar e interdepartamental, com enfoque nas necessidades vitais da 

sociedade, incluindo o consumidor, na busca de melhores soluções aos problemas ambientais 

gerados ou encontrados pela organização na sociedade, particularmente em seu entorno. 

 

3 Principais níveis de análise da cultura organizacional 

 

De acordo com Schein (2009) há três níveis de análise da cultura organizacional que podem 

ser considerados: artefatos, valores-crenças e supostos básicos e que se apresentam 

constituídos por diversos elementos que os caracterizam. 

Os artefatos são aquilo que se vê, se escuta ou se sente quando se entra em contato com um 

grupo novo, que possui uma cultura diferente. Nesta categoria se incluem o ambiente físico e 

sua arquitetura, o mobiliário, os equipamentos, o vestuário das pessoas, documentos, sua 

tecnologia, produtos e serviços, a imagem e a apresentação dos dirigentes e do pessoal, a 

limpeza das instalações. Os artefatos são facilmente identificáveis, é a parte mais visível e 

clara de uma organização. Os artefatos embora sejam facilmente identificáveis, podem ser 

difíceis de serem interpretados; uma análise considerando apenas este nível pode se revelar 

frágil pois não revela a parte inconsciente da organização. No entanto constituem elementos 

fundamentais para o estudo e identificação dos elementos constituintes dos demais níveis. 

Os valores e as crenças se encontram num mesmo nível.  Os valores constituem aquilo que 

vale a pena fazer. Os valores são identificados através de entrevistas com pessoas chave da 

organização, análise dos documentos principais e que revelam as intenções da organização em 

relação aos seus objetivos, o modo como pretende atingi-los e quais os parâmetros que devem 
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ser adotados para tanto. As crenças são o que se considera verdadeiro ou correto para que seja 

adotado pela organização. Muitos dirigentes compartilham a crença de que o envolvimento da 

empresa com as questões ecológicas aumentam sua competitividade, independentemente do 

ramo produtivo do qual faz parte a organização. 

As suposições básicas formam um conjunto de modos que se supõe corretos de fazer as 

coisas, são as idéias que os membros da organização assumem como sendo as corretas ou 

aceitáveis. “O que era uma hipótese, apoiada apenas por uma intuição ou um valor, 

gradualmente, passa a ser tratado como realidade. Acreditaremos que a natureza realmente 

funciona dessa maneira.” (Schein, p. 28) Por exemplo, suposições básicas muito comuns, na 

maior parte das organizações são identificadas pelas frases: “chefe sempre tem razão” e a 

tradicional “isto foi feito sempre desta maneira e sempre deu certo”. Formam esquemas, de 

um modo geral inconscientes, de pensamentos orientados à ação que são aceitos pela maioria 

dos membros; é a parte mais oculta e fechada da cultura organizacional. 

Considerando esses níveis, a análise da cultura ambiental que adota uma organização deve 

partir dessas variáveis. A análise baseada nos artefatos permite a compreensão do 

envolvimento da organização em relação ao meio ambiente, por exemplo: os estilos de 

consumo, aplicação das políticas ambientais, a conduta coletiva dos membros, a conduta 

individual em relação à sociedade como um todo, o manejo de resíduos entre outros. 

Quanto às crenças, identificadas como precursoras da ação, determinam as atitudes, as normas 

subjetivas e o auto-controle tornando-se, portanto, importantes para gerar e consolidar a 

cultura ambiental. As crenças, como convicções, limitam ou criam barreiras que impedem a 

prática de condutas ambientalmente responsáveis, ou por outro lado, estimulam e fortalecem o 

comportamento do indivíduo para a prática desse tipo de condutas. Os valores, por sua vez, 

constituem a ética orientadora das relações entre as pessoas e o ambiente, no entanto é 

impossível determinar se as transformações nas condutas ambientais são produto de uma 

mudança inicial de valores, o se estes valores são produto de condutas modificadas devido ao 

conhecimento e as crenças dos grupos sociais. Decorre daí que, a intervenção isolada da 

Educação Ambiental a partir do campo dos valores não antecipa um êxito na transformação 

cultural e no comportamento ambiental.  
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4 A pesquisa 

 

O aspecto da cultura organizacional abordado neste estudo consistiu na identificação de 

elementos, no nível dos artefatos, que caracterizam uma cultura ambiental. Através da 

pesquisa bibliográfica em cadernos especiais voltados para a relação meio ambiente-empresas 

de revistas de circulação nacional foram obtidas as informações necessárias que após serem 

sistematizadas foram analisadas. Foram utilizados para o trabalho o Guia Exame de 

Sustentabilidade – 2008 e 2009 e Revista Época - As melhores empresas para o clima – 2009. 

A escolha dessas revistas justifica-se pela transparência da metodologia empregada para a 

escolha das empresas, a abrangência da pesquisa realizada e a participação de consultores- 

conselheiros reconhecidos pela sua atuação em relação às questões ambientais.  

  

4.1 Discussão e análise dos dados 

 

Foram identificados os seguintes elementos como aqueles que mais contribuem para a 

construção de uma cultura ambiental na empresa: incentivo a novas práticas, bonificação pelo 

cumprimento de metas ambientais e treinamento com aulas e palestras. Alguns exemplos: 

 

4.2 Incentivo a novas práticas 

 

Entre essas se incluem (Campanili, 2009; Uerlings, 2009; Matheus,2008; Silveira, 2009; 

Amorim, 2008; Nogueira, 2009a): a carona solidária entre funcionários e investimento em 

videoconferências para redução de emissões (CNEC e UNIMED); promover o incentivo à 

reciclagem dos cartuchos de impressoras no escritório da empresa (HP); programa de 

incentivo de redução do consumo de energia (AES Tietê); envolvimento dos funcionário com 

projeto de reflorestamento da empresa (Multipark); envolvimento de colaboradores no 

recolhimento de embalagens da marca da empresa e envio a cooperativas de reciclagem 

(Natura); incentivo aos funcionários para extrapolarem para a sociedade o aprendido no 

interior da empresa, aumentando o compromisso deles com a ecoeficiência adotada 

internamente (Amanco). 
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As propostas da Honda incluem mudanças de grande porte, como a compra de equipamentos 

modernos que consomem menos energia, e soluções como a substituição das telhas opacas da 

fábrica por telhas translúcidas. O aumento da luminosidade interna permitiu manter dezenas 

de lâmpadas apagadas durante o dia. Além disso, a Honda está substituindo sua frota interna 

de automóveis por carros flex (Nogueira, 2009a). 

Foram instalados controladores de temperatura, áreas onde havia iluminação natural perderam 

lâmpadas e as luminárias externas passaram a ser ativadas por sensores fotoelétricos. As 

caldeiras, que antes queimavam querosene, passaram a utilizar gás natural. Até a segurança da 

fábrica passou a ser feita de forma a reduzir emissões: as cercas elétricas são hoje alimentadas 

por painéis fotoelétricos, que se alimentam de energia solar (Nogueira,2009a). 

O processo produtivo também ficou mais eficiente. O vapor condensado é reutilizado; tanques 

de lavagem de peças e máquinas injetoras de peças plásticas passaram a contar com isoladores 

térmicos (para aproveitar melhor a produção de calor); e detectores de vazamento de ar 

comprimido evitam desperdícios. [...]. Na linha de montagem, a proposta é produzir mais 

veículos de baixa emissão A empresa faz ainda um controle rigoroso dos níveis de poluição 

que saem dos escapamentos e passou a usar tinta “ecológica” para pintar as motocicletas 

(Nogueira, 2009b).  

No Banco do Brasil a redução do gasto de energia envolveu seus 90 mil funcionários, 

produzindo uma economia equivalente ao consumo de 45 mil residências ao longo do mês, 

num prazo de cinco anos.  Os funcionários tiveram que ser sensibilizados e foram superadas 

inúmeras resistências. Toda a infraestrutura de iluminação, ar-condicionado e elevadores 

instalada nos 1.893 prédios que abrigam agências e escritórios do BB foi renovada. Foram 

adotadas luminárias mais eficientes, reduzida a potência elétrica trocando reatores e lâmpadas, 

sem prejudicar a qualidade da iluminação. O sistema de ar condicionado foi substituído por 

uma tecnologia inteligente: de acordo com o momento do dia, o calor do horário e a 

quantidade de pessoas, o resfriamento é ligado e desligado automaticamente (Uerlings, 2009). 

Os funcionários da Itambé, maior indústria de laticínios de capital nacional, tiveram de se 

adaptar a uma mudança no processo de produção. As tradicionais caldeiras à base de óleo 

derivado de petróleo, que geravam o vapor necessário para fabricar achocolatados, requeijão, 

iogurtes e leite em pó, pararam de funcionar. Foram substituídas por outras, alimentadas por 
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cavaco de madeira – pequenas lascas de troncos de árvore. Menos prejudiciais ao meio 

ambiente, as novas caldeiras são espaçosas: ocupam o triplo da área das antecessoras. Além 

disso, o cavaco tem de ser estocado em enormes silos e gera poeira quando manipulado. Esse 

transtorno gerou o beneficio da redução da emissão de dióxido de carbono que caiu a um 

sexto da anterior (Silveira, 2009). 

 

4.3 Bonificação pelo cumprimento de metas ambientais 

 

Há uma tendência de se atrelar a remuneração variável de executivos ao cumprimento de 

objetivos socioambientais. Das 128 companhias que responderam às perguntas do 

questionário do Guia Exame de Sustentabiliade de 2008, 29 declararam vincular a 

remuneração variável aos resultados ambientais, representando 23% das empresas analisadas 

(Ramiro, 2008). Já no Guia Exame de sustentabilidade -2009, que teve participação de 210 

empresas, 44% delas declararam que a política de remuneração de todos os executivos está 

vinculado com a metas ambientais.  

O Guia Exame Sustentabilidade-2009 encontrou as seguintes empresas em que a remuneração 

dos executivos está vinculada a metas de desempenho econômico ambiental e social: 

ALCOA,BUNGE,COELCE, CPFL, EDP, FIBRIA,MASISA,NATURA,PHILIPS, PROMON, 

SUZANO e TETRA PAK. 

 

4.3.1 Alguns casos a destacar 

 

A Unilever desde 2001 oferece uma bonificação aos executivos caso cumpram as metas 

ambientais e sociais (Ramiro, 2008). 

No Wal-Mart desde 2006 a sustentabilidade é uma das metas levadas em conta para o 

pagamento de bônus aos executivos – que pode chegar a um salário extra por ano (Mano, 

2008). 

Na Masisa, produtora de painéis de madeira para interiores, todos os 1300 funcionários 

podem receber bônus equivalente a 15% do salário se a empresa bater suas metas de redução 
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de consumo de água e de geração de resíduos. Para os executivos o ganho pode chegar a 35%.  

(Mano, 2008). 

Na Ambev, quando uma fábrica consegue cumprir 100% dos objetivos, a turma pode ganhar 

até seis ou sete salários de bonificação (Rosenburg e Ferraz, 2009). 

  

4.4 Aulas, palestras,treinamento 

 

Outro mecanismo adotado para fomentar a cultura ambiental está focado mais naqueles 

tradicionais de socialização adotados pelas empresas que são as aulas, palestras e treinamento 

específico. Entre os casos destacam-se: a Arcelor Mittal Tubarão que ministra aulas e 

palestras num Centro de Educação Ambiental, construído em uma área verde de 7.000 

hectares que cerca a siderúrgica (Arini, 2009).  

Na Ambev todos os funcionários passam por treinamento sobre questões ambientais 

(Rosenburg e Ferraz, 2009). Por sua vez a Philips oferece treinamento com 15 cursos que 

inclui sustentabilidade para funcionários (não é obrigatório, mas quem não participar perde 

pontos da avaliação) clientes e fornecedores. 

 

5 Conclusão 

 

A implantação de uma cultura ambiental envolve mudanças culturais significativas e fica 

evidenciado que as práticas tradicionais de socialização – palestras, cursos, treinamento – 

embora continuem tendo sua importância, quando se trata da questão ambiental devem vir 

acompanhadas de medidas mais concretas no sentido de incentivo a novas condutas e práticas 

cotidianas, e nesse sentido um dos componentes destacados utilizados para motivar o interesse 

dos empregados está vinculado ao incremento de bonificações na remuneração. 

Nesse sentido, fica evidenciado que os valores ambientais não precedem as mudanças 

ambientais nas empresas. Na realidade, os valores ambientais estão se forjando em função das 

mudanças provocadas no âmbito interno das empresas, e estas podem se refletir na sociedade 

mais geral. Esta relação, em que as modificações internas nas empresas suscitam o surgimento 
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de novos valores em relação ao meio ambiente, e estes se propagam na sociedade, não foi 

identificada na pesquisa, havendo necessidade de novos estudos para tal comprovação. 
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