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Resumo 
O conceito de sustentabilidade empresarial ganhou importância nos últimos anos, na teoria e na prática 
organizacional. Enquanto ainda existe uma falta de clareza sobre o que constitui a sustentabilidade empresarial e 
a melhor forma de alcançá-la, estudiosos sugerem que o caminho para a adoção de princípios de sustentabilidade 
empresarial é através da adoção de uma cultura organizacional orientada para a sustentabilidade. Neste artigo, 
apresentamos uma análise desta ligação sugerida entre a orientação cultural de uma organização e a busca de 
princípios de sustentabilidade empresarial no viés das relações intraorganizacionais. Especificamente, busca-se 
pesquisar (1) o que significa cultura organizacional orientada para a sustentabilidade, (2) se é possível para as 
organizações apresentarem uma cultura organizacional orientada para a sustentabilidade empresarial, e (3) se as 
organizações podem se tornar mais sustentáveis, através do compartilhamento de informações e conhecimentos 
no viés das relações intraorganizacionais. Desafios e pesquisas futuras são descritos.  
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1. Introdução 

Têm surgido a partir de vários pesquisadores muitos princípios escritos de adoção do desenvolvimento 
sustentável e a necessidade das empresas adaptarem práticas de sustentabilidade (eco-inovação). 
Também é observável que nos últimos anos, muitas fábricas introduziram ou alteraram políticas, 
produtos e/ou processos para lidar com a agressão ao meio ambiente e o bem estar das futuras 
gerações, minimizar o uso de recursos e melhorar as relações entre a comunidade e os interessados. 

Como afirmam Ki-Hoon e Reza Saen (2011), durante a última década, tem havido um aumento da 
pressão sobre as fábricas para ampliar o foco da sustentabilidade e responsabilidade no desempenho 
dos negócios além do desempenho financeiro. Um exemplo disso é a incorporação da sustentabilidade 
nas práticas de negócios e o crescente número de relatórios ambientais e de sustentabilidade gerados 
pelas organizações. 

No entanto, apesar da proliferação desses relatórios, as perguntas permanecem sobre as informações 
que devem conter e de como eles devem ser estruturados (Davis e Searcy, 2010). As denominações 
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utilizadas para se referir a esses relatórios variam muito, incluindo a "sustentabilidade", 
"desenvolvimento sustentável", "responsabilidade social corporativa", "responsabilidade corporativa", 
sustentabilidade empresarial, "triple bottom line", e os relatórios de "prestação de contas", entre 
muitos outros. 

Portanto, as ações de desenvolvimento sustentável, juntamente com transparência tornaram-se 
aspectos vitais para qualquer empresa. "A urgência e a magnitude das ameaças e riscos para a nossa 
sustentabilidade, juntamente com suas oportunidades vai transformar a divulgação da sustentabilidade 
e transparência em um fator chave de sucesso para qualquer organização" (GRI, 2010, p. 10). 

Neste contexto, o conceito de cultura organizacional tornou-se popular na literatura de 
sustentabilidade, uma vez que fornece um ponto de acesso para as áreas de Recursos Humanos e 
Comportamento Organizacional para entrar como explicações para o desempenho de sustentabilidade 
da organização. 

A literatura sobre cultura organizacional, também reforça constantemente a ideia de que ela é 
necessária para o funcionamento eficaz e desempenho das organizações. Embora vários estudos 
tenham sido realizados para explorar a relação entre cultura e desempenho organizacional, os 
resultados empíricos parecem ser mistos e inconclusivos. 

Similarmente Schein (2010), assinalou que a revisão da literatura em muitas partes da teoria 
organizacional mostra que estudos de liderança não são susceptíveis de ser de qualquer valor aditivo, 
a menos que eles levam em conta a cultura organizacional. 

Enquanto a cultura organizacional tem sido encontrada para afetar muitos aspectos do comportamento 
organizacional, este artigo procura avaliar o que constitui uma cultura organizacional orientada para a 
sustentabilidade, se é possível para as fábricas apresentar uma cultura organizacional orientada para a 
sustentabilidade empresarial, e se as fábricas podem se tornar mais sustentável, através do 
compartilhamento de informações e conhecimentos no viés das relações intraorganizacionais, visto que 
uma parte da cultura organizacional que se preocupa com informações dos pressupostos, valores e 
normas que os indivíduos têm sobre a criação, compartilhamento, utilizando informações seria ter o 
seu próprio efeito sobre o comportamento organizacional e eficácia. 

Uma quantidade considerável de pesquisa confirmou a relação entre cultura organizacional e os 
mecanismos de compartilhamento de conhecimentos e comportamentos. No entanto, observa-se que 
poucas pesquisas foram realizadas sobre o impacto em relação ao compartilhamento de conhecimentos 
entre os níveis hierárquicos, especialmente em empresas de pequeno e médio porte. Estudos prévios 
indicam que a cultura organizacional pode ter uma influência significativa sobre o sucesso em longo 
prazo de organismos. 

1.1 A coopetição intraorganizacional no compartilhamento de conhecimentos e 
informações 

Stevenson (1990) relata que, em organizações de intenso conhecimento, padrões de comunicação 
devem seguir um modo de coordenação racional, em que a troca de informações não se restrinja às 
linhas de autoridades formais, mas também envolva o compartilhamento no nível transversal de 
informações. 

Primeiro, exige-se que todos os indivíduos da organização, livremente, diferentemente da perspectiva 
do status social bem como da perspectiva capital social, compartilhem os seus conhecimentos e 
experiências uns com os outros. Cross; Parker (2004) corroboram tal aspecto, informando que a 
construção de uma rede de “aconselhamento” interna pode ser uma importante ferramenta 
organizacional na solução de problemas e aprendizagem. 

Em segundo lugar, Cross; Parker (2004) esses autores relatam que é importante o compartilhamento 
de informações e conhecimentos na solução de problemas. Fundamentalmente, essas atitudes não são 
limitadas pelas linhas de comunicação formalmente especificadas ou por autoridades onde a natureza 
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do problema ou a tarefa exige tais atitudes. Galbraith (1977) coloca que essas atitudes são 
particularmente importantes para empresas que operam em ambientes turbulentos e incertos. 

Martin Carlsson-Wall et al. (2010) enfatizam que pesquisas já existentes sugerem a necessidade de se 
analisarem controles intra e interorganizacionais, bem como práticas de trabalho de forma integrativa. 
Esses autores relatam que a maioria dos controles interorganizacionais foi desenvolvida localmente, 
envolvendo uma mistura de controles administrativos, sociais e autocontrole. 

Práticas de trabalho integrativas são importantes formas de controle que impactam nas práticas mistas 
(intra e interorganizacional). Vemos necessidade de uma conceituação ampla do termo controle 
(Martin Carlsson-Wall et al., 2010). 

Tem sido frequentemente argumentado que as viabilidades organizacionais das empresas modernas 
dependem cada vez mais da intensidade de conhecimento e das capacidades intraorganizacionais para 
resolução de problemas (Agneessens, F.; Wittek, R., 2011). Esses autores explicitam que duas inter-
relações de características organizacionais são consideradas fundamentais para alcançar esse objetivo. 
O compartilhamento de conhecimentos entre os membros da equipe pode ser competitivo e 
cooperativo (filosofia da coopetição) na natureza, resultando em paradoxo interessante (Souza, 2012). 
Esse autor relata que em uma organização a filosofia da coopetição significa o sincronismo entre as 
parcelas de competição simultânea e cooperação.  

O compartilhamento do conhecimento é indiretamente influenciado pela política da equipe e do capital 
social (ou seja, confiança, interação social e visão compartilhada), através da medição de cooperação e 
competição, enquanto o desempenho da equipe é indiretamente afetado pela política da equipe e do 
capital social através da medição de cooperação, da inteligência emocional e da competência da equipe 
(Y. BarucH, Chieh-Peng Lin, 2012). 

1.2 O que significa sustentabilidade empresarial? 

Definido como "satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades" (WCED, 1987), o desenvolvimento sustentável 
vem se tornando o centro das atenções e preocupações dos pesquisadores e dos profissionais em 
diversos campos, como Design, engenharia e negócios nas últimas décadas. 

O termo "desenvolvimento sustentável" foi formalmente adaptado num quadro político internacional 
durante a primeira conferência mundial sobre o homem e o ambiente, a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Ambiente Humano (UNCHE), realizada em Estocolmo em 1972 (Dresner, 2012), com a 
criação da A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

O conceito de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e uma vida sustentável é atualmente 
termo muito frequente e um conceito chave nos domínios da legislação. Há um esforço crescente para 
entender as possíveis ligações entre as dimensões econômica, ambiental, social e institucional do 
desenvolvimento e as formas como essas esferas são medidas não apenas individualmente, mas 
também em conexões. Em geral, o termo é muitas vezes entendido como uma visão de 
desenvolvimento posterior, que vê o respeito mútuo e busca um equilíbrio entre o lado social, 
ambiental e econômico. 

Vários autores têm questionado se o desenvolvimento sustentável realmente se aplica para o nível 
corporativo (Gray, 2010). Os principais argumentos contra a noção de "sustentabilidade corporativa" 
incluem que a sustentabilidade é um conceito de nível de sistemas que não coincide com as fronteiras 
corporativas e que a sustentabilidade não é ergódiga e, portanto, carece de um estado final definido 
(Gray, 2010). No entanto, um número crescente de empresas está empreendendo esforços sob a égide 
da sustentabilidade corporativa. 

Não existe uma definição clara de desenvolvimento sustentável para orientar os políticos na resolução 
de desafios a nível global ou regional. Em vez disso, o uso do conceito tem refletido cada vez mais 
atributos socialmente desejáveis de soluções para problemas locais e de nível de projeto, mas estes 
ignoram os desafios globais que o conceito deveria abordar (E. Holden et al.2014). Uma definição 
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representativa é "adotar estratégias e atividades empresariais que atendam às necessidades da 
empresa e de seus públicos atuais, ao mesmo tempo em que protegem, sustentam e aprimoram os 
recursos humanos e naturais que serão necessários no futuro" (IISD, 1992). 

Os diferentes níveis de sustentabilidade empresarial sugerem um paralelo às diferentes dimensões da 
cultura organizacional (Schein, 2004): a cultura observável (estrutura organizacional visível, processos 
e comportamentos), valores adotados (estratégias, metas e filosofias) e suposições subjacentes 
crenças inconscientes e percepções que formam a fonte última de valores e ação). 

1.3 O conceito de cultura organizacional 

Há muitas maneiras de definir a cultura organizacional, pois são influenciados por fatores como o setor 
em que a empresa atua sua localização geográfica, os eventos que ocorreram ao longo de sua história, 
as personalidades de seus funcionários e seus padrões de interação. Algumas das definições formais 
definem a cultura da seguinte forma: estrutura cognitiva, que consiste em atitudes, valores, normas 
comportamentais e expectativas (Greenberg, Baron, 1997), pensamento coletivo, hábitos, atitudes, 
sentimentos e padrões de comportamento (Clemente, Greenspan, 1999), forma programada de 
percepção derivada das crenças e valores (Hall, 1995), valores básicos, atitudes e crenças que existem 
na organização, padrões de comportamento que são o resultado desses significados compartilhados 
que expressam a conexão entre crenças, valores e comportamentos dos membros da comunidade. 
Organização (Denison, 1990). 

O conceito de cultura organizacional surgiu pela primeira vez nas décadas de 1970 e 1980 (por 
exemplo, Hofstede, 1981, Ouchi & Price, 1993, Pettigrew, 1979, Schwartz & Davis, 1981) e logo se 
tornou um dos conceitos mais influentes, Pesquisa e prática de gestão (Crane, 1995; Jarnagin & 
Slocum, 2007). 

A cultura organizacional é uma ferramenta importante para que as organizações residam nas ideias, 
valores, normas, rituais e crenças, a fim de assegurar a sustentabilidade da organização (Sackmann, 
1991). É também um mecanismo importante para canalizar mensagens e informações que irão 
diferenciar entre padrões permissíveis e não permitidos de comportamento através das políticas, 
decisões e atividades da empresa. Uma forte cultura organizacional desempenha um papel como uma 
bússola confiável e como uma poderosa alavanca para guiar e equilibrar o comportamento dos 
membros (Wilson e Bates, 2003). 

A cultura organizacional constitui a base da identidade de grupo e do pensamento, crença e sentimento 
compartilhados, uma das funções mais decisivas e importantes dos líderes, especialmente os 
fundadores de uma empresa é a criação e gestão de sua cultura (Christensen, 2006). Edgar Schein 
(1988) define a cultura organizacional como uma propriedade de uma unidade social definida 
independentemente, uma unidade cujos membros compartilham um número significativo de 
experiências comuns ao enfrentar com êxito os problemas externos e internos. 

Parece não haver uma definição acordada de cultura organizacional na literatura (Barney, 1986, Abu-
Jarad et al., 2010). Em vez disso, é definida a partir de diferentes perspectivas. Revisando a literatura 
sobre cultura organizacional, Schneider et al. (2012) afirmou que não há acordo sobre o que a cultura 
é nem como ele deve ser estudado, mas as questões têm sido um pouco clarificado. 

Os estudos relacionados ao efeito da cultura organizacional sobre os resultados de desempenho são 
bastante extensos (Han et al., 1998, Kim et al., 2004, Oparanma, 2010, Saeed & Hassan, 2000, 
Tseng, 2010, Zain et al., 2009 ). Ainda, os resultados parecem inconclusivos (Scott et al., 2003, Abu-
Jarad et al., 2010) devido a diferenças e problemas definidos, estruturais e relacionados ao design. 

Há também estudos que encontraram efeitos mediadores de outros fatores como a conversão de 
conhecimento (Tseng, 2010), a gestão do conhecimento (Zheng et al., 2010), a inovatividade 
organizacional (Han et al., 1998) entre cultura organizacional e desempenho. Saffold (1988) 
argumentou que a natureza interativa da cultura, do processo e dos resultados organizacionais precisa 
ser considerada quando se investiga a relação de desempenho cultural. O argumento subjacente a 
essa linha de pesquisa é que a cultura organizacional afeta os resultados de desempenho por meio de 
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outros fatores mediadores (Tseng, 2010; Zheng et al., 2010). Estudos anteriores indicam que a cultura 
organizacional (OC) pode ter uma influência significativa no sucesso de longo prazo das organizações 
(Ajmal e Helo, 2010). 

2. Métodos 
 
Esta metodologia de investigação baseia-se nas etapas centrais utilizadas para orientar este estudo, ou 
seja, pesquisar (1) o que significa cultura organizacional orientada para a sustentabilidade (2) se é 
possível para as organizações apresentarem uma cultura organizacional orientada para a 
sustentabilidade empresarial, e (3) se as organizações podem se tornar mais sustentáveis, através do 
compartilhamento de informações e conhecimentos no viés das relações intraorganizacionais. Este 
estudo é composto de três etapas principais, como mostrado na Fig. 1. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Etapas do método de pesquisa 

Para classificar a pesquisa, foi tomada como base a taxonomia apresentada por Vergara (2000), que a 
qualifica em dois aspectos: 

1. Quanto aos fins – exploratória, porque o objetivo principal da pesquisa é esclarecer, a influência 
dos fatores organizacional e conceitual da integração do sistema produtivo na transferência de 
práticas de Sustentabilidade Empresarial, entendendo-se que existe pouco conhecimento 
acumulado e sistematizado sobre a referida integração estratégica. 
 

2. Quanto aos meios - a pesquisa é classificada como documental e bibliográfica. 

Esta pesquisa se justifica pela necessidade atual e contínua da reflexão teórico-analítica no campo do 
sincronismo organizacional entre o sistema produtivo e o desenvolvimento da sustentabilidade 
empresarial. Por um lado, porque o conceito teórico-analítico, aos processos do gerenciamento em 
questão, sobrepuja o simples conceito das práticas em campo, em primeiro plano, no entendimento do 
objeto de estudo, e em segundo plano, na construção da sua estrutura teórica; por outro lado; porque 
na integração do sistema produtivo considera-se que o desenvolvimento da Sustentabilidade 
Empresarial tem um forte impacto da participação do capital intelectual, conforme (SVEIBY 1988), os 
colaboradores (pessoas) são em principio os agentes na organização. Todas as estruturas 
organizacionais tangíveis ou intangíveis, presentes nas empresas, são resultados das ações de seres 
humanos. Por conseguinte, todos dependem das ações dos seres humanos para sua existência. 

3. Resultados 

Este artigo forneceu uma análise do conceito de sustentabilidade empresarial e sua vinculação com a 

Abordagem do estudo 

Etapa - 1 

 

Pesquisa teórica: 

Cultura organizacional 
orientada para a 
Sustentabilidade 

empresarial 

 

Etapa - 2 

 

Análise das 
possibilidades: 

Cultura organizacional 
orientada para a 
Sustentabilidade 

empresarial 

 

Etapa - 3 

 

Estudo das 
possibilidades: 

Compartilhamento de 
informações e 

conhecimentos no viés 
das relações 

intraorganizacionais 

 



6th International Workshop | Advances in Cleaner Production – Academic Work 

“TEN YEARS WORKING TOGETHER FOR A SUSTAINABLE FUTURE” 

São Paulo – Brazil – May 24th to 26th – 2017 

6

cultura organizacional sob a ótica das relações intraorganizacionais (Coopetição). Em primeiro lugar, 
este artigo procurou pesquisar o que significa cultura organizacional orientada para a sustentabilidade, 
fazendo referência ao conceito tradicional de cultura organizacional. 

Com base na reflexão teórico-analítica no campo do sincronismo organizacional entre o sistema 
produtivo e o desenvolvimento da sustentabilidade empresarial foi estudado como os fundamentos 
ideológicos da cultura organizacional influenciam e como a sustentabilidade corporativa é 
implementada e os tipos de resultados que podem ser alcançados, considerando a existência de 
indivíduos de diferentes tipos de cultura e como eles enfatizam diferentes aspectos para a busca da 
sustentabilidade empresarial, que vão desde o foco no desenvolvimento interno do pessoal, na 
eficiência dos recursos, na proteção ambiental ou no envolvimento das partes interessadas, ou seja, 
mostrar a importância da visão sistêmica no fluxo do sistema produtivo. 

Em segundo lugar, procurou-se analisar se é possível que as organizações exibam uma cultura 
organizacional sistêmica e orientada para a sustentabilidade. Embora a perspectiva de integração da 
cultura organizacional geralmente pressupõe que as organizações têm apenas uma cultura dominante 
com um consenso entre os indivíduos em toda a organização em torno de um conjunto de suposições, 
valores e crenças compartilhados, entretanto essa visão é contestada pela perspectiva de 
diferenciação. 

Não podemos negligenciar, pois de acordo com a perspectiva de diferenciação, diferentes subculturas 
podem existir em toda a organização, e os membros de cada subcultura podem ter diferentes atitudes 
em relação à sustentabilidade empresarial que são distintas das outras subculturas. 

Terceiro, analisamos se as organizações podem se tornar mais sustentáveis através da mudança 
cultural. Em virtude, possivelmente da perspectiva de diferenciação identificamos uma série de 
barreiras e limitações importantes para a mudança de cultura relacionada com a sustentabilidade, 
incluindo a rigidez organizacional e a existência de subculturas organizacionais. 

No entanto, a adoção de princípios de sustentabilidade empresarial pode ocorrer em várias dimensões 
diferentes. Nossa pesquisa sugere que as mudanças no nível de superfície, por exemplo, através da 
compartilhamento de relatórios de sustentabilidade corporativa, a integração de medidas de 
sustentabilidade na avaliação de desempenho ou capacitação/treinamento dos indivíduos podem 
fornecer um contexto propício para mudanças nos valores e crenças dos indivíduos ou mesmo em 
principais pressupostos, fundamentalmente com a vinculação da cultura organizacional sob a ótica das 
relações intraorganizacionais (Coopetição). 

Os resultados apontaram que a aplicabilidade da Coopetição (“All for one, one for all”) influencia 
também no desempenho das equipes, a partir do compartilhamento da informação e conhecimentos, 
visto que quanto mais frequente e empático for o fluxo de informação e comunicação entre os 
colaboradores e gerências, maior a probabilidade de que suas opiniões e comportamentos sejam 
similares entre todos provocando o rompimento do paradigma das subculturas. 

A coopetição, consubstanciada as relações intraorganizacionais entre os atores ganha relevância como 
estratégia relacional. Sua prática emerge como um fator de competitividade, ou seja, é a força motora 
(sinergia) que leva o ambiente organizacional à confiabilidade humana, eficiência do trabalho, 
produtividade, qualidade de vida do trabalho, qualidade do produto, além do impacto do 
desenvolvimento da sustentabilidade empresarial. 

Considerando a reflexão teórico-analítica no campo do sincronismo organizacional entre o sistema 
produtivo e o desenvolvimento da sustentabilidade empresarial, basicamente foi constatado que os 
conhecimentos tácito e explícito e o fluxo da informação (equiparada a qualquer estímulo registrado ou 
reconhecido no ambiente) e comunicação podem ser difundidos e compartilhados entre na 
organização, bem como a complementaridade adquirida com base na sinergia das relações 
intraorganizacionais, considerando o paradigma da Coopetição. 

Foi também observado que o fluxo de compartilhamento do conhecimento (envolvendo dados, 
informações e conhecimentos) é influenciado pela política e cultura dos indivíduos e dos fatores que 
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influenciam o compartilhamento intraorganizacional de informações (estrutura organizacional, cultura 
organizacional, características da informação, identidade social, redes sociais, confiança, crenças entre 
os atores envolvidos, informação tecnológica, sistema de recompensa e incentivo). 

Os resultados alcançados demonstram as possibilidades da utilização dessa estratégia, a 
sustentabilidade empresarial e sua vinculação com a cultura organizacional baseada em 
compartilhamento, integração e complementaridade (relações intraorganizacionais) entre os atores 
constituintes, com seus devidos pontos positivos. 

Para o pensamento estratégico acredita-se que, as propostas e as conclusões apresentadas, no artigo 
trouxeram importantes contribuições tecnológicas as organizações, pelo delineamento para as 
melhores práticas de sustentabilidade empresarial e sua vinculação com a cultura organizacional sob a 
ótica das relações intraorganizacionais (Coopetição). 

Senhores leitores, pesquisadores e especialistas esperamos que os conteúdos e ideias contidas neste 
artigo não sejam interpretados como uma conclusão, e sim como contribuições para subsidiar novos 
trabalhos teórico ou empírico, são os nossos propósitos com a realização desta pesquisa.  

Finalmente, cabe sugerir à academia, por intermédio de pesquisadores, a continuação de seus estudos 
sobre a importância da sustentabilidade empresarial e sua vinculação com a cultura organizacional sob 
a ótica das relações intraorganizacionais (Coopetição). Isso significa não só realizar pesquisa, mas 
fundamentalmente ampliar as relações entre a universidade (centros tecnológicos) e as empresas, com 
o propósito de maior aderência das teorias às realidades tecnológicas das organizações. 
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