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RESUMO 

 
CAPPELLARI, N. A institucionalização da sustentabilidade organizacional na Itaipu Binacional. 
2017. 139 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Universidade Estadual do 
Centro Oeste, Guarapuava, 2017. 
 
As discussões sobre sustentabilidade têm ganhado relevância nos mais distintos ambientes. Assim, 
as organizações são instigadas a adotar postura ética e responsável nos negócios, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável (HOPWOOD; MELLOR; O‘BRIEN, 2005). Neste contexto, este trabalho 
teve como problema de pesquisa identificar quais são as práticas organizacionais voltadas para a 
sustentabilidade e em que grau de institucionalização elas se encontram atualmente na Itaipu 
Binacional. Desta forma, seu objetivo principal foi compreender o processo de institucionalização das 
práticas de sustentabilidade organizacional na Itaipu Binacional.   A base teórica e analítica deste 
estudo foram os temas que tratam sobre a sustentabilidade organizacional por meio dos 
pressupostos defendidos por Blowfield (2013), Elkington (2011) e Van Marrewijk (2010), entre outros, 
bem como a institucionalização deste tema com as contribuições de DiMaggio e Powell (1991), 
Machado-da-Silva (2003), Tolbert e Zucker (1999) e demais autores. Quanto à metodologia, esta 
pesquisa se caracteriza como qualitativa, com fins descritivos e utilizando a estratégia de estudo de 
caso. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas com 12 funcionários 
brasileiros, observação não-participante, diário de pesquisa, além de documentos e registros em 
arquivos. Verificou-se que a Itaipu Binacional se destaca na geração de energia renovável, e que seu 
modelo de operação sustentável e gestão participativa promovem respeito à natureza e qualidade de 
vida para as futuras gerações. A usina possui práticas sociais, ambientais e econômicas 
estabelecidas, e esses aspectos são trabalhados de maneira equilibrada. Evidenciou-se que os 
funcionários possuem baixa resistência às práticas de sustentabilidade organizacional, contribuindo 
para a continuidade histórica da estrutura adotada e favorecendo a sua sobrevivência entre os 
membros. Esses resultados indicam que a Itaipu se encontra na fase de total institucionalização ou 
sedimentação, considerando o modelo de Tolbert e Zucker (1999). Também foi constatado que a 
usina integrou a sustentabilidade organizacional em todos os aspectos da organização e apresenta 
uma estrutura ancorada em sistema de gestão de sustentabilidade que permeia todo o ambiente 
organizacional e níveis hierárquicos, e, por conseguinte, pode ser classificado no nível de 
sustentabilidade organizacional holística, como proposto por Van Marrewijk (2010). Assim, conclui-se 
que a sustentabilidade organizacional proporciona legitimidade empresarial à usina e desempenha 
papel fundamental em sua gestão estratégica, afirmando seu compromisso com a responsabilidade 
social, respeito ao meio ambiente e crescimento econômico. No entanto, as constatações permitem 
afirmar que alguns funcionários apresentam resistência ao assunto, pois não conseguem 
compreender a importância do tema, bem como o impacto de suas ações, demonstrando que a 
consciência organizacional pode ser mais bem trabalhada para que a cultura da sustentabilidade seja 
internalizada por seus membros. As políticas e procedimentos associados à sustentabilidade também 
podem ser mais eficientes se trabalhados de maneira integrada, e não fragmentada como ocorre, 
ocasionando retrabalho e sobreposições. Desta forma, a dissertação pretende agregar informações 
para a usina sobre as práticas de sustentabilidade organizacional e sua institucionalização, bem 
como oportunidades de melhoria. Espera-se que essa pesquisa possa favorecer a promoção de 
práticas sustentáveis no ambiente organizacional, especialmente no das hidroelétricas, que são 
conhecidas por seus impactos ambientais e sociais. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade Organizacional; Processo de Institucionalização. 
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RESUMÉN 

 
CAPPELLARI, N. La institucionalización de la sustentabilidad organizacional en Itaipu 
Binacional. 2017. 139 f. Disertación (Mestrado Professional en Administración) – Universidade 
Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2017. 
 
Las discusiones sobre sustentabilidad tiene gano relevancia en los más distintos ambientes. Así, las 
organizaciones son instigadas a adotar una postura ética y responsable en los negócios, con vistas al 
desarollo sustentable (HOPWOOD; MELLOR; O‘BRIEN, 2005). En este contexto, este trabajo tuve 
como problema de pesquisa identificar cuáles son las prácticas de organización destinadas a la 
sostenibilidad y con qué grado de institucionalización que se encuentran actualmente en Itaipu 
Binacional. De esta forma, su objetivo principal fue compreender el proceso de institucionalización de 
las prácticas de sustentabilidad organizacional en Itaipu Binacional. La base teórica y analíctica de 
este estudio fueron los temas que tratan sobre la sustentabilidad organizacional por medio de los 
presupuestos defendidos por Blowfield (2013), Elkington (2011) y Van Marrewijk (2010), entre otros, 
bien como la institucionalización de este tema con las contribuiciones de DiMaggio y Powell (1991), 
Machado-da-Silva (2003), Tolbert y Zucker (1999) y demasiados autores. Cuanto a la metodologia, 
esta pesquisa se caracteriza como cualitativa, con fines descriptivos y utilizando la estratégia de 
estudio de caso. La coleta de dados ocurrió por medio de entrevistas semiestruturadas con 12 
funcionários brasileños, observación no-participante, diário de pesquisa, además de documentos y 
registros en arquivos. Se ha verificado que la Itaipu Binacional se destaca en la geración de energia 
renovable, y que su modelo de operación sustentable y gestión participativa promueve en respecto a 
la naturaleza y cualidade de vida para las futuras generaciones. La central hidroelétrica posee 
prácticas sociales, ambientales y económicas establecidas, y eses aspectos son trabajados de modo 
equilibrado. Se ha evidenciado que los funcionários poseen baja resisténcia a las prácticas de 
sustentabilidad organizacional, contribuyendo para la continuidad histórica de la estructura adotada y 
favoreciendo su superviviencia entre los membros. Eses resultados indican que la Itaipu se encuentra 
en la fase de total institucionalización o sedimentación, considerando el modelo de Tolbert y Zucker 
(1999). También fue constatado que la usina integró la sustentabilidad organizacional en todos los 
aspectos de la organización y presenta una estructura ancorada en sistema de gestión de 
sustentabilidad que permea todo el ambiente organizacional y niveles hierárquicos, y, por 
conseguinte, puede ser clasificado en nível de sustentabilidad organizacional holística, como 
propuesto por Van Marrewijk (2010). Así, se ha concluído que la sustentabilidad organizacional 
proporciona legitimidade empresarial a la usina y promueve papel fundamental en su gestión 
estratégica, afirmando su compromiso con la responsabilidad social, respecto al medio ambiente y 
crecimiento económico. Sin embargo, las constataciones permitem afirmar que algunos funcionários 
presentan resisténcia al asunto, pues no consiguen compreender la importancia del tema, bien como 
el impacto de sus aciones, demostrando que la consciéncia  organizacional puede ser mejor 
trabajada para que la cultura de la sustentabilidad sea internalizada por sus membros. Las políticas y 
procedimientos asociados a la sustentabilidad también pueden ser más eficientes se trabajados de 
maneira integrada, y no fragmentada como ocurre, ocasionando retrabajo y sobreposiciones. De esta 
forma, la disertación pretende adicionar informaciones para la usina sobre las prácticas de 
sustentabilidad organizacional y su institucionalización, bien como oportunidades de mejoria. Se 
espera que esa pesquisa pueda favorecer la promoción de prácticas sustentables en ambiente 
organizacional, especialmente em el de las  centrales hidroelétricas, que son conocidas por sus 
impactos ambientales y sociales. 
 
Palabras-llave: Sustentabilidad Organizacional; Proceso de Institucionalización. 
 

  



7 
 

ABSTRACT 

 

CAPPELLARI, N. The institutionalization of organizational sustainability at Itaipu Binacional. 
2017. 139 s. Dissertation (Master‘s Degree In Management) – Universidade Estadual do Centro 
Oeste, Guarapuava, 2017. 

 
Discussions about sustainability have gained relevance in the most different environments. In this 
way, organizations are encouraged to adopt an ethical and responsible positions on business, based 
on sustainable development (HOPWOOD; MOLLOR; O‘BRIEN, 2005). In this context, this dissertation 
had as research problem to identify what are the organizational practices focused on sustainability and 
in what degree of institutionalization they are currently in Itaipu Binacional. Thus, its main objective 
was to understand the institucionalization process of the sustainability practices on Itaipu Binacional. 
The theoretical and analytical basis in the study were the topics that deal with organizational 
sustainability through the assumptions defended by Blowfield (2013), Elkington (2011) and Van 
Marrewijk (2010), and others, as well as the institutionalization of the theme made with contributions of 
DiMaggio e Powell (1991), Machado-da-Silva (2003), Tolbert e Zucker (1999) among others. The 
methodology in this research was qualitative, with descriptive purposes and using the case study 
strategy. The data were collected through semi-structured interviews with 12 Brazilian employees, a 
non-participant observation, a research journal, as long as documents and records in files. It was 
verified that Itaipu Binacional stands out in the generation of renewable energy, and that its model of 
sustainable operation and participative management promotes respect for the nature and quality of life 
for future generations. The power station has established social, environmental and economic 
practices, and these aspects are working out in a balanced way. It was evidenced that the employees 
have low resistance to the sustainability organizational practices, contributing to the continuity of the 
adopted structure, facilitating its survival among the members. These results indicate that Itaipu is in a 
total institutionalization or sedimentation level, considering Tolbert and Zucker (1999) model. It was 
verified, also, that the power station integrated the organizational sustainability management system 
that permeates the whole organizational environment and hierarchical levels and, therefore, can 
classified in the holistic perspective of organizational sustainability, as proposed by Van Marrewijk 
(2010). So, it is concluded that organizational sustainability provides corporate legitimacy to the power 
station and engages a fundamental role in its strategic management, taking its commitment to social 
responsibility, respect for the environment and economic growth. However, some findings allows us to 
affirm that some employees still have some resistant to the theme, because they can not understand 
the importance of it, as well as the impact of their actions, demonstrating that the organizational 
consciousness can be worked better for the sustainability culture be more internalized by its members. 
The policies and procedures related to sustainability can also be more efficient if worked in an 
integrated way, rather than fragmented as it is, that leads to reword and overlaps. In this way, the 
present paper intends to aggregate information for the power station about the organizational 
sustainability practices, as well as opportunities for improvement. It is expected that this research 
helps the promotion of organizational sustainability practices, especially in hydroelectric power 
stations, which are known for their environmental and social impacts. 
 
Key-words: Organizational Sustainability; Institutionalization process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As discussões sobre sustentabilidade têm ganhado relevância nos mais 

distintos ambientes. Governos, empresas, instituições nacionais e internacionais e 

organizações não governamentais (ONGs) têm se interessado em entender o 

contexto organizacional, considerando questões como preservação ambiental, 

valorização do ser humano e aspectos econômicos, orientadoras de suas decisões 

estratégicas (BLOWFIELD, 2013). 

Esse movimento tem acontecido principalmente devido às demandas 

institucionais, passando a exigir das organizações uma postura ética e responsável 

nos negócios, em busca do desenvolvimento sustentável (DS). A sociedade está 

sendo instigada a repensar suas ações, buscando atitudes que preservem o planeta, 

propiciem melhorias nos padrões de qualidade de vida, erradicação da pobreza e 

distribuição equitativa dos recursos (HOPWOOD; MELLOR; O‘BRIEN, 2005). 

Foi por meio do relatório Brundtland, elaborado pelo World Commissionon 

Environmentand Development (WCED) em 1987, que emergiu a principal definição 

do tema: o desenvolvimento que responde às necessidades do mundo atual sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de terem suas necessidades 

atendidas (WCED, 1987). Este documento é considerado o mainstream da literatura 

moderna e apresenta os caminhos para que o DS ocorra em nível global e 

organizacional (BLOWFIELD, 2013). 

Apesar do reconhecimento de sua importância, os avanços no campo do DS 

têm acontecido de forma lenta, com dificuldades de operacionalização (SOPARNOT, 

2011). Neste sentido, as pesquisas de Blowfield (2013), Dyllick e Horckerts (2002) e 

Munck (2013) apontam as organizações empresariais como tendo um importante 

papel nesse cenário.  A sustentabilidade organizacional (SO) pode ser definida como 

o encontro das necessidades dos stakeholders diretos e indiretos, sem que a 

capacidade de sustentar necessidades futuras seja comprometida (MUNCK, 2013). 

Por meio dela, as organizações são incentivadas a contribuírem com o DS, 

buscando o equilíbrio nos aspectos ambientais, sociais e econômicos (ELKINGTON, 

2011). Esses pressupostos formam e sustentam os três pilares da sustentabilidade, 

apresentados por Elkington (2011) como triple bottom line (TBL). 

Sachs (2008) também contribui com o tema levantando que se faz necessário 

ter uma visão holística dos problemas da sociedade, e apresenta os cinco pilares do 
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DS, sendo eles o social, o ambiental, o territorial, o econômico e o político. Essa 

nova perspectiva de pensamento faz com que cada organização desenvolva 

princípios sustentáveis alinhados aos seus sistemas de valores, objetivos e 

estratégias. 

Neste contexto, muitas organizações incorporam a SO em seu planejamento 

estratégico, contemplando-a tanto na cultura como nas atividades organizacionais. 

Elas realinham suas ações pautadas em novos valores, modificam sua missão, 

visão e políticas, refletindo sua conformidade às exigências atuais e futuras 

(STEFANO; ALBERTON, 2015). 

Com vistas a identificar os patamares de SO nos quais as organizações se 

encontram, Van Marrewijk (2010) propôs a ―matriz de sustentabilidade‖, uma 

ferramenta que abarca cinco níveis de sustentabilidade dispostos de maneira 

hierárquica e crescente em relação à complexidade, que ajuda a classificar as 

empresas por meio de suas práticas.  

A utilização da matriz de sustentabilidade permite que as organizações 

avaliem estrategicamente o resultado de suas práticas, servindo de parâmetro para 

aferir o nível de suas ações. Em cada nível, novas práticas são implementadas, o 

que pode conduzir a um desenvolvimento institucional correspondente à sua 

ambição pelo equilíbrio das questões sociais, ambientais e econômicos (BORCA, et. 

al, 2015).  

Observa-se, assim, que muitas organizações estão atentas às demandas que 

vão além das funções básicas de planejamento, organização e controle, passando a 

se preocupar com questões relacionadas à responsabilidade social, desempenho 

ambiental correto e controle dos impactos das atividades, produtos e serviços 

(PORTER; KRAMER, 2006). Com apoio e conhecimento da visão do negócio pelos 

colaboradores, se fortalece uma cultura voltada à sustentabilidade e se internalizam 

novos valores e atitudes, minimizando os impactos socioambientais negativos 

gerados pela rotina de trabalho e de vida (CARVALHO; STEFANO; MUNCK, 2015). 

Considerando que as organizações estão adequando suas práticas 

organizacionais aos pressupostos sustentáveis para se legitimarem perante a 

sociedade, compreende-se que elas estão reagindo às externalidades, remetendo 

aos pressupostos defendidos pela teoria institucional (TI) (NARDELLI; GRIFFITH, 

2003). Essa teoria permite explicar como determinados arranjos organizacionais 

surgem, se tornam estáveis ou são modificadas.  Segundo Carvalho e Vieira (2003), 
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a TI se caracteriza pela necessidade de as organizações padronizarem normas e 

comportamentos entre seus funcionários, a fim de criar um ambiente social estável, 

e que propicie legitimidade e sobrevivência no ambiente.  

Considerando os pressupostos descritos acima, observa-se que a utilização 

da teoria institucional para análise da presente pesquisa se torna coerente, pois  

possibilita afirmar se a estrutura da SO está sendo consolidada e como as 

organizações estão trabalhando com esse novo arranjo, ou seja, se está 

institucionalizando os novos valores (TOLBERT; ZUCKER, 1999).  

Diante do exposto, acredita-se que a institucionalização das práticas de 

sustentabilidade seja relevante para as organizações que almejam se manter 

alinhadas com seu campo institucional. Assim, o reconhecimento social das 

organizações exige sua adequação aos padrões ambientais, sociais e econômicos 

aceitos como legítimos, podendo beneficiar seu relacionamento, reduzir riscos em 

momentos turbulentos, favorecendo sua sobrevivência (MACHADO-DA-SILVA; 

FONSECA, 1993). 

Como exemplo de organização que procura integrar os pressupostos 

sustentáveis a suas ações, encontra-se a Itaipu Binacional, que é juridicamente 

internacional e responsável pela construção e gestão da usina. Seu modelo de 

operação sustentável e gestão participativa promovem respeito à natureza e 

desenvolvimento sustentável a 29 municípios brasileiros da sua região de influência, 

sobretudo desde 2003, quando externalizou seu compromisso com a 

sustentabilidade (ITAIPU, 2016). 

Desde então, as ações de Itaipu ligadas à sustentabilidade se expandiram e 

se diversificaram criando um marco histórico de transformação organizacional. A 

usina se destaca pelo cuidado e preservação de rios e nascentes que fornecem 

água para o seu reservatório, proteção de animais e plantas silvestres, 

estabelecimento de corredores de biodiversidade e, sobretudo, pelas ações de 

educação e transformação socioambiental que estão mudando a qualidade de vida 

de sua região de influência (FILHO; SEDOR; FINCK; ASANOME, 2011). 

Partindo do pressuposto que a Itaipu Binacional possui ações voltadas para a 

sustentabilidade organizacional e, considerando a relevância dos temas debatidos 

para a sociedade atual, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: Quais são 

as práticas organizacionais voltadas para a sustentabilidade e em que grau de 

institucionalização elas se encontram atualmente? 
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1.2 OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

 

Os objetivos são os norteadores de um processo de pesquisa. Este trabalho 

buscou atingir o objetivo geral por meio da realização dos objetivos específicos aqui 

apresentados. 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Compreender o processo de institucionalização das práticas de 

sustentabilidade organizacional na Itaipu Binacional.  

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

a) descrever as práticas de sustentabilidade organizacional da Itaipu 

Binacional; 

b) identificar o grau de institucionalização das práticas da sustentabilidade 

organizacional na usina; 

c) verificar o nível de sustentabilidade organizacional na empresa em estudo; 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O planeta tem enfrentado diversas crises provenientes do aquecimento 

global, destruição da camada de ozônio, esgotamento de recursos naturais, extinção 

da fauna e da flora, derretimento das calotas polares, chuvas ácidas que tem 

limitado a capacidade de resiliência dos ecossistemas. Inseridas neste contexto, 

empresas de geração de energia tem repensado seus modelos de gestão, pois 

estão entre os setores que mais provocam impactos ambientais (BRAGA; SILVA; 

SANTOS, 2015). No Brasil, a capacidade de geração energética é distribuída da 

seguinte forma: 64,30% energia hidráulica, 27,42% energia térmica, 6,62% energia 
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eólica, e, 1,66% de fontes alternativas, tais como biocombustíveis, energia nuclear 

entre outros (ANEEL, 2016).  

Preocupando-se com a continuidade da vida agora e no futuro, muitas dessas 

empresas estão adotando posturas mais sustentáveis em sua conduta (WWF, 

2012). Essa transição para a sustentabilidade exigirá a reestruturação das 

organizações, com stakeholders engajados em uma visão clara do futuro, atuando 

de maneira eficiente e eficaz nos três pilares do TBL (BLOWFIELD, 2013). 

Dentro deste contexto, este trabalho tem como base teórica e analítica os 

temas que tratam sobre a sustentabilidade organizacional por meio dos 

pressupostos defendidos por Blowfield (2013), Elkington (2011), Munck (2013) e Van 

Marrewijk (2010), entre outros, bem como a institucionalização deste tema a partir da 

teoria institucional com as contribuições de DiMaggio e Powell (1991), Machado-da-

Silva (2003), Meyer e Rowan (1977),Tolbert e Zucker (1999) e demais autores. 

Apresenta ainda, as discussões mais recentes sobre o assunto, apontando possíveis 

articulações, buscando fomentar o interesse por mais pesquisas teóricas ou 

empíricas. 

Por meio da pesquisa realizada no mês de junho de 2016, usando como 

palavra-chave os termos ―institucionalização‖ e ―sustentabilidade‖ na base de dados 

do SPELL® Scientific Periodicals Electronic Library e no Portal de Periódicos 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), verificou-

se que nos últimos 10 anos foram publicados apenas 11 artigos científicos em língua 

inglesa e seis trabalhos em língua portuguesa na área foco deste trabalho. Este 

resultado evidencia que ainda são incipientes os estudos com a aproximação dos 

conceitos, demonstrando a importância teórica deste trabalho para a academia, 

podendo contribuir com a construção de um referencial teórico mais consolidado.  

Assim, o estudo da institucionalização da sustentabilidade se justifica por ser 

um assunto ainda pouco explorado na academia, bem como de relevância prática 

para com a sociedade (BELTRAME, 2015). Sua escolha provém do interesse de 

compreender como a institucionalização da sustentabilidade pode contribuir com a 

legitimidade empresarial. Identificar as ações adotadas pela organização, bem como 

as fases do processo de institucionalização, habitualização, objetificação ou 

sedimentação, pode auxiliar os gestores e pesquisadores no entendimento de como 

a aderência organizacional às práticas demandadas pela comunidade podem 

favorecer o reconhecimento organizacional.  
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Cabe também destacar a pouca atenção destinada às especificações do 

processo de institucionalização na literatura (BELTRAME, 2015; REIS, 2011). Na 

maioria das análises organizacionais, seu conceito é tratado como binário, ou seja, é 

institucionalizado ou não é, ignorando que essa perspectiva envolve a noção de 

processo. Tanto que Zucker (1991) disserta que a institucionalização não é 

simplesmente presente ou ausente e Owen-Smith (2011, p. 5) corrobora ao afirmar 

que ―as práticas, estruturas, regras e convenções podem ser institucionalizadas em 

maior ou menor grau‖.  

Uma nova tendência nas discussões teóricas e de investigação sociológicas 

pode ser observada, ao se ―apontar a perspectiva institucional como um dos 

construtos teóricos mais promissores, juntamente com a perspectiva ecológica e de 

redes, para explicar o funcionamento e evolução da sociedade organizacional‖ 

(CARVALHO; VIEIRA; SILVA, 2012, p. 475). Neste sentido, a teoria institucional 

permite que seja estudada uma vasta gama de fenômenos, esclarecendo como 

determinados arranjos organizacionais surgem, tornam-se estáveis ou são 

modificadas (TOLBERT; ZUCKER, 1999). 

Já o foco de estudo, a Itaipu Binacional, foi selecionada por ser uma 

organização de relevância estratégica para os sistemas elétricos do Brasil e 

Paraguai. Ela possui práticas de sustentabilidade estabelecidas e recentemente 

reformulou sua estratégia motivada em princípios e valores da sustentabilidade 

(ITAIPU, 2015). A organização poderá ser beneficiada na medida em que conhecer 

seu grau de institucionalização da sustentabilidade e, ainda, aferir seu nível de 

sustentabilidade organizacional. Dessa forma, este estudo pode representar uma 

oportunidade para a Itaipu Binacional avaliar o impacto das suas ações para as 

gerações atuais e futuras. 

Por fim, destaca-se a aderência desta dissertação com a linha de pesquisa de 

Estratégia do PPGADM-UNICENTRO, à qual está vinculada, isso porque está 

voltada ao estudo da institucionalização de práticas sociais, ambientais e 

econômicas da Itaipu Binacional, verificando como estas podem contribuir com o 

desempenho sustentável e preservação do planeta.   
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este estudo é composto por 5 capítulos:  

 Capítulo 1, formado pela introdução, com o contexto, delimitação do tema, 

problema de pesquisa, objetivos e justificativa;  

Capítulo 2, destinado à fundamentação teórica, que proporciona a base a 

todo o estudo e que se desdobra em quatro subtítulos: o item 2.1 apresenta o 

levantamento da base teórica do estudo; o item 2.2 discute a abordagem da teoria 

institucional e o processo de institucionalização; o item 2.3 trata da temática 

sustentabilidade organizacional; o 2.4 discute a institucionalização da 

sustentabilidade nas organizações, integrando as teorias abordadas anteriormente.  

Capítulo 3, tece os aspectos metodológicos percorridos na execução da 

pesquisa, os materiais e métodos utilizados para responder o problema de pesquisa 

e alcançar os objetivos;  

Capítulo 4, composto pela apresentação e análise dos dados coletados, 

evidenciando às práticas de sustentabilidade organizacional, o nível de 

sustentabilidade organizacional e grau de institucionalização da sustentabilidade a 

partir das teorias discutidas no referencial teórico;  

Capítulo 5, destinado às considerações finais, com uma discussão do alcance 

de todos os objetivos específicos, das principais contribuições teóricas e 

metodológicas do trabalho e as indicações de pesquisas futuras. Neste capítulo é 

possível perceber quais os avanços teóricos e práticos foram alcançados com esse 

trabalho; por fim, encontram-se as referências utilizadas, apêndices e os anexos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como referencial teórico, este trabalho fez uso do arcabouço de 

conhecimentos pertinentes à teoria institucional e processo de institucionalização, 

tendo como foco principal as contribuições de Tolbert e Zucker (1999). Na 

sequência, foram dissertados os conceitos relativos à sustentabilidade 

organizacional. Por fim, foi explicada a institucionalização da sustentabilidade pelas 

organizações. 

 

 

2.1 LEVANTAMENTO DA BASE TEÓRICA DO ESTUDO 

 

Para se entender as relações entre os conceitos centrais, foi realizado um 

levantamento de artigos sobre os temas estudados. Araújo e Alvarenga (2011) 

acreditam que a análise da produção científica de um país pode retratar o grau de 

desenvolvimento de uma área do conhecimento. O período de coleta de dados 

compreendeu o mês de junho de 2016, sendo realizada por título nas bases de 

dados SPELL® Scientific Periodicals Electronic Library, que contém artigos de mais 

de 80 periódicos com estratos (Qualis/Capes) A2 a B3 nacionais; e também no 

Portal de Periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior), que reúne a produção científica internacional de 123 bases referenciais. 

Foram utilizados termos em português e inglês para ―teoria institucional‖, 

―institucionalização‖, ―sustentabilidade‖, ―sustentabilidade organizacional‖, além da 

combinação dos termos ―institucionalização‖ e ―sustentabilidade‖, sendo encontrados 

24.884 artigos, conforme apresenta o Quadro 1. 

 

Quadro 1: Levantamento de artigos 

 

Termos de Busca Quantidade  

P
e
ri

ó
d

ic
o

s
 

C
A

P
E

S
 

Institutional Theory 397 

Institutionalization 729 

Sustainability 23.075 

Organization Sustainability 156 

Institutionalization (+) Sustainability 11 

S
P

E
L

L
 

Teoria Institucional 35 

Institucionalização  70 

Sustentabilidade 398 

Sustentabilidade Organizacional  7 

Institucionalização (+) Sustentabilidade 6 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Pode-se observar que dos 11 artigos que trabalhavam ―institutionalization‖ e 

―sustainability‖ de maneira conjunta, dois se apresentaram em duplicidade e um não 

estava disponível para download. Já na mesma pesquisa em base nacional, foram 

localizados seis trabalhos e se teve acesso de maneira integral. Estes materiais 

foram utilizados como suporte para a construção do referencial teórico. 

Os resultados desse levantamento de dados fortalecem a justificativa de que 

há uma lacuna sobre a temática, visto que são incipientes os estudos que 

relacionam os construtos institucionalização e sustentabilidade e que foram 

localizados poucos artigos nacionais e internacionais. 

Na sequência, também se pesquisou teses e dissertações sobre os temas 

abordados, disponíveis na base de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (IBICT). Foram utilizados os termos ―institucionalização‖ e 

―sustentabilidade‖, compreendendo trabalhos de 2015 e 2016, sendo encontrados 11 

documentos. 
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Quadro 2: Levantamento de dissertações e teses 

Autor Ano  Documento Instituição Título 

Brígida Vanessa 
Dantas Soares 

2016 Dissertação UNB Gestalt-terapia e sustentabilidade : uma 
abordagem pluricêntrica do meio 
ambiente. 

Wilson Roberto 
Lussari 

2016 Tese UNESP Grupo de apoiadores e cooperlix em 
Presidente Prudente-SP, Brasil: modelo e 
evolução de suas relações durante quinze 
anos. 

Mariana Navarro 
Tavares de Melo 

2015 Dissertação UFPE Análise da sustentabilidade de um 
programa de alimentação escolar bem 
sucedido: o caso de Tabira, município do 
sertão pernambucano. 

Fabiana Coelho 
Fernandes 

2015 Tese PUC-SP Psicologia ambiental na promoção de 
saúde para dependentes químicos: uma 
proposta para psicólogos clínicos em 
comunidades terapêuticas. 

Marco Antonio 
Teixeira da Silva  

2015 Tese USP A metrópole antitética: a relação capital-
espaço e a expropriação no pantanal da 
zona leste. 

Crounel Marins  2015 Tese USP A utilização da abordagem holística em 
administração: um estudo interpretativo 
das práticas gerenciais das empresas 
integrantes da bolsa de valores, 
mercadorias e futuros de São Paulo - 
Bm&FBovespa – Brasil. 

Rodrigo dos 
Santos Santana  

2015 Dissertação FIOCRUZ Competência para resultados: estudo de 
caso da subsecretaria de assuntos 
administrativos do ministério da saúde. 

Maria Alice 
Campagnoli Otre  

2015 Tese METODISTA A pesquisa acadêmica sobre 
comunicação popular, alternativa e 
comunitária no Brasil: análise de 
dissertações e teses produzidas em 
programas de pós-graduação em 
comunicação entre 1972 – 2012. 

Marindia Brachak 
dos Santos  

2015 Dissertação UFSM Respostas estratégicas às pressões 
institucionais para a sustentabilidade e a 
sua relação com o grau de 
internacionalização. 

Indiara Beltrame 2015 Dissertação UEL A institucionalização da sustentabilidade 
no curso de graduação em administração. 

Rodrigo Foresta 
Wolffenbüttel  

2015 Dissertação UFRGS Sustentabilidade e ação socioeconômica : 
a rede produtiva do plástico verde. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

No Brasil, observa-se um aumento das pesquisas em administração advindas 

da expansão dos cursos de pós-graduação em administração e do incentivo da 

Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES) em ampliar a 

produção acadêmica e sua divulgação sistemática em periódicos de excelência e 

abrangência nacional (FREITAS ET AL., 2013). No que tange a temática 

institucionalização da sustentabilidade, os estudos se encontram em fase 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Marco+Antonio+Teixeira+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Marco+Antonio+Teixeira+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Crounel+Marins
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Santana%2C+Rodrigo+dos+Santos
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Santana%2C+Rodrigo+dos+Santos
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=OTRE%2C+MARIA+ALICE+CAMPAGNOLI
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=OTRE%2C+MARIA+ALICE+CAMPAGNOLI
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Marindia+Brachak+dos+Santos
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Marindia+Brachak+dos+Santos
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Indiara+Beltrame
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Rodrigo+Foresta+Wolffenb%C3%BCttel
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Rodrigo+Foresta+Wolffenb%C3%BCttel
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embrionária, demonstra-se como um campo promissor em pesquisas, com diversas 

oportunidades de investigação (GODOY; BRUNSTEIN; FISCHER, 2013). 

Na sequência, o Quadro 3 apresenta o resumo das principais abordagens, 

autores e conceitos adotados neste trabalho: 

 

Quadro 3: Principais abordagens, autores e conceitos 

Abordagens Autores Conceitos 

Teoria 
institucional e 
processo de 
institucionalização 

DiMaggio e Powell 
(1991); 
Machado-da-Silva 
(2003); 
Meyer e Rowan 
(1977); 
Tolbert e Zucker 
(1999). 

Teoria institucional - se caracteriza pela 
necessidade das organizações padronizarem 
normas e comportamentos entre seus funcionários, 
a fim de criarem um ambiente social estável, e que 
propicie legitimidade e sobrevivência no ambiente 
(CARVALHO; VIEIRA, 2003). 
Processo de institucionalização - mudança 
processual formada pelos fenômenos sequenciais 
de habitualização, objetivação e sedimentação, 
com variabilidade em diferentes níveis (TOLBERT; 
ZUCKER, 1999). 

Desenvolvimento 
sustentável e 
sustentabilidade 
organizacional  

Blowfield (2013); 
Elkington (2011); 
Munck (2013); 
Van Marrewijk e 
Werre (2003); 
WCED (1987). 
 

Desenvolvimento sustentável - desenvolvimento 
que atende às necessidades do mundo atual sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras 
de terem suas necessidades atendidas (WCED, 
1987). 
Sustentabilidade organizacional - tem o papel de 
incentivar as corporações a contribuir com o DS 
(MUNCK, 2013). 

Institucionalização 
da 
sustentabilidade 

Elkington (2011); 
Tolbert e Zucker 
(1999). 
 

Institucionalização da sustentabilidade - quando 
as empresas respondem ás pressões do campo 
institucional para se legitimarem perante a 
sociedade por meio de práticas sustentáveis 
(BANSI, 2013; NARDELLI; GRIFFITH, 2003). 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Pautados nos principais conceitos e abordagens contemplados no Quadro 3, 

inicia-se o referencial teórico da dissertação com a teoria institucional. 
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2.2 TEORIA INSTITUCIONAL 

 

 

2.2.1 Conceitos e contextualização  

 

A teoria institucional estabeleceu suas origens em formulações teóricas do 

final do século XIX, em meio aos debates sobre o método científico, na Alemanha. 

Entre seus principais precursores estão os economistas Thorstein Veblen (1857-

1929), John Commons (1862-1945) e Westley Mitchel (1874-1948) e os sociólogos 

Emile Durkheim (1858-1917) e Max Weber (1864-1920), que aprofundaram e 

solidificaram as bases da teoria (SCOTT, 2001; CARVALHO; VIEIRA, 2003). 

De maneira abrangente, o conceito de ―instituição‖ vem sendo empregado há 

anos em estudos organizacionais e Everett Hughes foi um dos primeiros autores a 

abordá-lo. Segundo ele, a instituição é como um empreendimento social 

implementado de maneira esperada e permanente e seu estudo reflete a sociedade 

em ação. Os trabalhos iniciais sobre o tema foram realizados no sentido de 

compreender como uma organização pode se tornar uma instituição ou então 

ganhar legitimidade perante a sociedade e sobreviver ao ambiente de negócios. Tais 

discussões resultaram na corrente conhecida por ―desenvolvimento institucional‖, 

que causou grande impacto nos estudos organizacionais, especialmente por seu 

caráter aplicado (PECI, 2006). 

A origem das pesquisas sob o enfoque institucional se deu no final da década 

de 1940, a partir dos trabalhos de Philip Selznick, discípulo de Robert Merton. 

Selznick escreveu a obra seminal Leadership in Administration, e suas obras estão 

entre as mais citadas da literatura (FARIAS, 2013). Nesta abordagem, a organização 

é considerada uma expressão estrutural da ação racional, constantemente 

impactada pelas pressões do ambiente social, resultando em sistemas orgânicos 

(CARVALHO; VIEIRA; LOPES, 1999).  

Com o avanço dos estudos sobre a teoria institucional, no final da década de 

1970, ela se distinguiu em duas orientações: o velho e o novo institucionalismo. O 

velho institucionalismo, norteado por Philip Selznick com seu caráter seminal, serviu 

de base para o desenvolvimento do novo institucionalismo (FACHIN; MENDONÇA, 

2003). Apesar da dicotomia de interesses entre as duas abordagens, é possível 
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afirmar que há muitas continuidades. Assim sendo, este trabalho não fará distinções. 

Como salienta Fleck (2006, p.5), 

 

[...] são perspectivas complementares. O velho institucionalismo preocupa-
se com a agência do ator organização, por meio de suas lideranças, na fase 
de formação do caráter organizacional enquanto que o Novo 
Institucionalismo investiga a estrutura do campo interorganizacional que se 
encontra sedimentada em fase estável da existência do campo e de seus 
participantes. 

  

O movimento do novo institucionalismo rompeu com a concepção clássica ―ao 

sublinhar o papel das normas culturais e dos elementos do amplo contexto 

institucional, como as normas profissionais e os organismos do estado no processo 

de institucionalização‖ (CARVALHO; VIEIRA; LOPES, 1999, p. 5). Assim, passou a 

representar uma versão mais contemporânea da teoria institucional. 

Surgiu então, a partir de 1977, o novo institucionalismo com a publicação dos 

artigos The effects of education as an institution e Institutionalized organizations: 

formal structure as myth and ceremony, de John Meyer (ZUCKER, 1987). Seus 

estudos pretendiam compreender o surgimento das organizações e dos fenômenos 

organizacionais; identificar quais os motivos que as tornam estáveis; além de 

verificar suas formas de ação e como a cultura é estruturada nas organizações 

(DIMAGGIO; POWELL, 2005). 

Nesta perspectiva, o ambiente passa incorporar além de recursos humanos, 

materiais e econômicos, também os elementos culturais, como valores, símbolos, 

mitos, sistemas de crenças e programas profissionais. Essa mudança representa um 

marco significativo para as organizações, onde a disputa entre elas não se restringe 

apenas a recursos e clientes, mas perpassa a concorrência pela legitimidade 

institucional (CARVALHO; VIEIRA, 2003).  

Carvalho, Vieira e Silva (2012) acreditam que ambas as vertentes da teoria 

institucional se desenvolveram baseadas em orientações distintas: uma econômica, 

outra política e, uma terceira, sociológica, e que cada uma delas oferece suporte 

para o entendimento de fenômenos sociais. A orientação econômica se opõe aos 

fundamentos da economia clássica e considera as pressões culturais e históricas 

fundamentais na construção da realidade econômica e social. Já os trabalhos que 

atendem à orientação política focam seu interesse em questões como a autonomia 

das instituições políticas em relação à sociedade, complexidade dos sistemas 
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políticos existentes e ao simbolismo. Por fim, a vertente sociológica aborda as 

relações organização-ambiente, as interações informais, as relações de poder e o 

processo constitutivo das instituições (CARVALHO; VIEIRA; SILVA, 2012). 

Os dados evidenciam que o Institucionalismo não é um corpo teórico 

homogêneo, sofrendo influência de diversas áreas. A orientação econômica resgata 

o processo econômico como decisivo na construção da realidade econômica e 

social. A orientação política concentra sua análise nos aspectos legais e na 

ordenação administrativa de governo. Já a sociológica salienta a importância das 

propriedades simbólico-normativas das organizações (SILVEIRA; 2011). 

No campo dos estudos organizacionais, predomina o enfoque sociológico, 

que também foi adotado neste trabalho (CARVALHO; VIEIRA; SILVA; 2012). Esta 

abordagem demonstra ser a mais adequada para compreender o processo de 

institucionalização da sustentabilidade na Itaipu Binacional, que é influenciado pelas 

variáveis sociais e culturais do ambiente no contexto institucional.   

O institucionalismo sociológico surgiu no final da década de 1950, com base 

nos trabalhos de Max Weber e Durkheim sobre a ordem social e de mercado 

(DIMAGGIO; POWELL, 2005). Nesta corrente, as instituições fazem parte de uma 

realidade socialmente construída, incorporando regras e normas, sistemas de 

crenças, diagramas e modelos cognitivos, que acabam fazendo parte do conjunto de 

pressupostos inquestionáveis da organização (taken for granted). Ou seja, 

conjeturas profundamente instaladas e aceitas de maneira automática, sem 

questionamentos (DUARTE, 2013). Assim, as organizações e o ambiente são 

influenciados por propriedades simbólico-normativas das estruturas, permitindo 

maior compreensão das relações interorganizacionais que estão envoltas 

(CARVALHO; VIEIRA; SILVA, 2012). 

Entre as principais contribuições do institucionalismo sociológico, está a 

definição de campo organizacional. Seu conceito, conforme DiMaggio e Powell 

(1991), abarca um conjunto de organizações que formam um determinado espaço 

na vida institucional, como clientes, fornecedores, concorrentes e agências 

reguladoras, e que são influenciados e impactados por suas ações. Nessa 

perspectiva, os atores de determinado campo organizacional interagem mais 

frequentemente entre si do que com atores fora desse campo (MACHADO-DA-

SILVA; GUARIDO FILHO; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2003). 
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Assim, o campo organizacional reflete o ambiente institucional em que uma 

organização está inserida. O relacionamento e a interação entre elas podem 

influenciar o desenvolvimento das atividades dessas instituições, uma vez que a 

sobrevivência organizacional envolve não apenas as trocas de materiais, mas 

também as trocas simbólicas. Sua aplicação indica que o desempenho ou a 

trajetória das organizações estão vinculados às normas e valores externos, 

permitindo que sua política e estrutura sejam afetadas (CARVALHO; VIEIRA, 2003). 

Scott (2001), por sua vez, também faz suas contribuições ao tema 

apresentando os três pilares institucionais: um regulativo; outro coercitivo; e um 

terceiro cognitivo. Para ele ―as instituições consistem de estruturas cognitivas, 

normativas e reguladoras, e de atividades que provêm estabilidade e sentido para o 

comportamento social‖ (SCOTT, 2001, p. 33).  

No pilar regulador as organizações estabelecem e regulam os 

comportamentos e normas. Sua legitimidade decorre da conformidade às exigências 

legais. Nele, a coerção é um dos principais mecanismos de controle, e elementos 

como a força, o medo e a conveniência são aprimorados pela existência de regras, 

sejam elas informais ou formais (SCOTT, 2001). No segundo pilar, o normativo, 

valores e normas são tomados como elementos institucionais. Os valores são 

concepções desejáveis que atuam em conjunto com a construção de padrões para 

os quais as estruturas existentes podem ser comparadas e avaliadas; as normas 

estabelecem os procedimentos a serem tomados  para se atingir fins estimados. 

Desta forma, sua legitimidade se baseia no que está moralmente internalizado 

(SCOTT, 2001).  

No terceiro pilar, o cognitivo, enfatiza-se a importância das interpretações dos 

símbolos e significados, remetendo a subjetividade da realidade social. Ela emana 

de uma premissa weberiana de que as ações sociais apenas se ampliam quando os 

atores atribuem significado ao comportamento. Assim, a realidade é socialmente 

construída e sua base de legitimação é o que está conceitualmente correto. Este 

modelo reconhece uma nova lógica interna das organizações e defende que os 

processos cognitivos interferem na adaptação do indivíduo ao ambiente (SCOTT, 

2001). 

O Quadro 4 sintetiza os três pilares que compõem as instituições 

contemplando os aspectos de conformidade, ordem, mecanismos, lógica, 

indicadores e as bases de legitimação. 
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Quadro 4: Os três pilares das instituições 

 Regulativo Normativo Cognitivo 

Base da 
conformidade 

Conveniência Obrigação sócia Aceitação de 
pressupostos 
miméticos 

Bases da ordem Regras regulativas Expectativas de 
ligação 

Esquema constitutivo 

Mecanismos Coercitivo Normativo Mimético 

Lógica Instrumental Adequação Ortodoxa 

Indicadores Regras, leis e sanções Certificação e 
aceitação 

Crenças em comum e 
lógicas de ação 
compartilhadas 

Bases de 
legitimação 

Legalmente sancionadas Moralmente 
governadas 

Compreensível, 
reconhecível, 
conceitualmente 
corretas 

Fonte: Scott (2001, p. 52) 

 

Percebe-se por meio dos três pilares expostos anteriormente que a teoria 

institucional tem passado por diversas influências, e não é considerada uma linha de 

pensamento e de análise linear. Ela pode ser utilizada em diversos contextos 

organizacionais a fim de evidenciar os motivos que conduzem ao surgimento de uma 

organização, como elas se tornam estáveis ou se transformam, bem como verificar 

quais ações e culturas estão estruturadas na organização (DUARTE, 2013). 

 Outra questão central na perspectiva institucional é a busca da legitimidade, 

a qual pode ser reconhecida como um fenômeno macrossocial, que assegura que as 

organizações sobrevivam e se adaptem ao ambiente externo (MEYER; ROWAN, 

1977). Sua origem é geralmente atribuída às ideias de Weber, que associa 

legitimidade com a adoção de práticas sociais aceitas como obrigatórias pelos 

agentes e organizações (FARIAS, 2013). 

Segundo Scott (2001, p. 45), ―do ponto de vista institucional, a legitimidade 

não é uma mercadoria a ser possuída ou trocada, mas uma condição que reflete 

alinhamento cultural, suporte normativo ou consonância com normas pertinentes ou 

leis‖. Dessa forma, a legitimidade evidencia que as organizações estão inseridas em 

um ambiente constituído de regras, crenças e valores, que podem influenciar seu 

valor de mercado (GUARIDO FILHO; MACHADO-DA-SILVA, 2001). 

Segundo Rossoni e Mendes-da-Silva (2011, p. 4), as organizações que 

incorporam ―[...] elementos legitimados em sua estrutura, acabam por aumentar o 

compromisso com participantes internos (funcionários, unidades, etc.), assim como 

de seus constituintes externos (stackholders, etc.), protegendo-se de ter sua conduta 
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questionada‖. Neste sentido, é possível afirmar que a busca por legitimidade, por 

conformidade aos valores e normas sociais, é entendida pelos institucionalistas 

como sendo relevante ao próprio desempenho organizacional (MACHADO-DA-

SILVA; FONSECA, 1993).  

Autores como Scherer, Palazzo e Seidl (2013) afirmam que a legitimidade 

pode ser gerenciável, e que as organizações podem utilizar três estratégias distintas 

para alcança-la, sendo elas: adaptar-se às expectativas externas, manipular a 

percepção dos stakeholders e engajar-se em um discurso com aqueles que 

questionam sua legitimidade. 

A legitimidade também pode ser perseguida por meio do isomorfismo, 

mecanismo que conduz as organizações através de contextos ambientais análogos, 

a fim de se tornarem parecidas em seus processos (DIMAGGIO; POWELL, 2005). 

Essa similaridade é decorrente da homogeneização, um processo limitador, que 

força uma parcela da população a se parecer com as demais que estão expostas às 

mesmas condições ambientais (CARVALHO; VIEIRA; LOPES, 1999). 

Seu grande benefício é assemelhar as práticas organizacionais e incorporar 

regras socialmente aceitas, moldando as estruturas aos requisitos exigidos pelos 

demais atores do campo organizacional (FONSECA, 2003). O isomorfismo pode ser 

competitivo ou institucional. No competitivo predomina a racionalidade sistêmica que 

enfatiza a competição de mercado; a mudança de nicho, medidas de ajustamento 

(DIMAGGIO; POWELL, 1991). Todavia, o foco da teoria institucional é dado no 

isomorfismo institucional. Dentro deste, tem-se o isomorfismo de natureza coercitiva, 

mimética e normativa, que são responsáveis por explicar o formato das 

organizações (MACHADO-DA-SILVA; FONSECA, 1993).  

O isomorfismo coercitivo é representado pelas expectativas culturais da 

sociedade, além das pressões formais e informais exercidas pelas organizações das 

quais dependem, conduzindo-as a adotar estratégias similares, tornando-as mais 

homogêneas. Neste caso, as transformações ocorrem por meio de imposições de 

força e autoridade que afetam aspectos do comportamento e da estrutura das 

organizações (MACHADO-DA-SILVA; GUARIDO FILHO; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 

2003). 

Por outro lado, o isomorfismo mimético é uma resposta organizacional às 

incertezas do mercado, com a tentativa de imitar os comportamentos e/ou 

procedimentos dos concorrentes que percebem ser mais bem sucedidos e com 
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maior experiência (MEYER; ROWAN, 1992). Entretanto, Dimaggio e Powell (2005) 

alertam que as organizações tomadas como referência podem não querer ser 

copiadas ou, muitas vezes, não sabem que são vistas como tal.  

Já o isomorfismo normativo está associado à profissionalização. Ou seja, os 

profissionais de uma organização podem se diferenciar entre si, no entanto, 

assemelham-se com seus pares nas empresas concorrentes. Assim, as soluções 

dos problemas organizacionais podem ocorrer de forma comum. Sua utilização é 

capaz de favorecer a criação e a disseminação de normas de atuação (PEREIRA, 

2012; REIS, 2011). 

As relações dos mecanismos coercitivo, mimético e normativo resultam da 

tentativa de manipular as circunstâncias ambientais ao longo do tempo (MEYER; 

ROWAN, 1977). Essa abordagem possibilita a compreensão do fenômeno da 

institucionalização de uma forma mais ampla, estando intrinsicamente ligadas aos 

três pilares que compõem uma instituição (SCOTT, 2001). Elas ocorrem geralmente 

nas organizações sob determinadas situações: buscam legitimação pelo poder e 

pela adequação; estão altamente dependentes do ambiente institucional; encontram-

se sob elevada incerteza ou objetivos ambíguos; e são extensivamente dependentes 

de profissionais (CARVALHO; VIEIRA, 2003). 

Machado-da-Silva e Fonseca (1993) salientam que, embora as mudanças nos 

processos organizacionais deixem as organizações mais homogêneas, elas não as 

tornam necessariamente mais eficientes, pois não anulam as demandas 

competitivas. Por fim, acrescentam que embora existam pressões isomórficas, ainda 

é possível verificar diferenciações entre organizações advindas das interpretações e 

visão de mundo dos dirigentes. Desta forma, as interpretações específicas podem 

resultar em diferentes posicionamentos organizacionais (MACHADO-DA-SILVA; 

FONSECA, 1993). Na sequência, o processo de institucionalização foi aprofundado, 

apresentando suas fases e especificidades. 

 

 

2.2.2 Processo de institucionalização 

 

Pesquisas no campo da teoria institucional tem abordado a institucionalização 

como um processo cronológico-temporais cujas interações e decisões dos sujeitos 

organizacionais se tornam relevantes (LAWRENCE; WINN; JENNING, 2001). De 
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acordo com Selznick (1971), institucionalização é um processo. É algo que acontece 

a uma organização com o passar do tempo, refletindo sua história particular, o 

pessoal que nela trabalhou e a maneira como se adaptou ao seu ambiente. 

Para Machado-da-Silva e Fonseca (1993, p. 34) a institucionalização é ―o 

processo de transformar crenças e ações em regras de conduta social‖. Assim, a 

institucionalização também pode ser entendida como um processo central no 

desenvolvimento e perpetuação de grupos sociais duradouros. A instituição é 

resultado final deste processo e pode ser definida como ―uma tipificação de ações 

tornadas habituais por tipos específicos de atores‖ (BERGER; LUCKMANN, 2009, p. 

64). 

Berger e Luckmann (2009) propuseram um modelo no qual a 

institucionalização ocorre em três fases: externalização, objetivação e internalização. 

A externalização acontece quando as ações ou tipificações confrontam as realidades 

individuais com fatos externos e coercitivos. Na objetificação, as ações ganham uma 

dimensão mais objetiva e são interpretadas pelos indivíduos como uma realidade 

externa. E por fim, na internalização, a realidade externa passa a ser considerada 

pelos envolvidos no processo como padrões institucionalizados (DUARTE, 2013). 

Zucker (1991), com base nos trabalhos de Berger e Luckmann, dedicou-se ao 

estudo sobre os níveis de institucionalização em realidades construídas sobre 

persistência cultural. Ela identificou algumas interferências no modelo pesquisado e 

acrescentou novas propriedades como: autoridade hierárquica, responsabilidades 

específicas, período de vida potencialmente ilimitado, entre outras, que alterariam os 

níveis do processo institucional. Para Zucker (1991), os níveis de institucionalização 

se apresentam como processos, podendo ocorrer em três etapas: transmissão de 

cultura (socialmente construída), manutenção da cultura e resistência às mudanças 

(QUINELLO; NASCIMENTO, 2009). 

Tolbert e Zucker (2007) acreditam que o estudo de Zucker supera a 

abordagem de Berger e Luckmann ao se concentrar em atores que transpõem o 

nível individual. Assim, as autoras fazem uma análise do processo de 

institucionalização, propondo um novo modelo dividido em três fases, o qual é base 

para este estudo: habitualização, objetificação e sedimentação. A Figura 1 ilustra o 

processo de institucionalização dentro das organizações. 
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Figura 1: Processo de Institucionalização 

 
Fonte: Tolbert e Zucker (2007, p. 205). 

 

No contexto organizacional, ao longo destas fases apresentadas na Figura 1, 

também incide um conjunto de forças causais consideradas críticas para a 

caracterização do fenômeno. Na fase de habitualização, ou estágio pré-institucional, 

a organização busca criar novos arranjos estruturais em respostas a incertezas ou 

problemas organizacionais específicos. É nesta fase que as políticas e 

procedimentos de uma organização, ou conjunto de organizações, são formalizados 

em novas estruturas (BELTRAME, 2015). Nesta fase, as organizações que estão 

vivenciando problemas semelhantes podem adotar soluções satisfatórias 

desenvolvidas por outras organizações, conduzindo à ―invenção simultânea‖ 

(TOLBERT; ZUCKER, 2007).  

São características marcantes da primeira fase a inovação e a criação de 

novas estruturas. Entre os principais fatores que conduzem as organizações à 

necessidade de inovar estão: a) as mudanças tecnológicas advindas da reorientação 

técnica; b) a legislação representada pelos novos arranjos jurídicos; c) as forças do 

mercado impulsionadas por fatores econômicos (REIS, 2011). Segundo a taxonomia 

de Freeman e Perez (1988), a inovação pode se apresentar de quatro formas: a) 

inovações incrementais (ocorrem em casos de mudanças incrementais em produtos 

ou processos que possibilitam melhorias na qualidade, diminuição de custos e 

aumento de produtividade); b) inovações radicais (geralmente são provenientes de 

esforços formais de pesquisa e desenvolvimento (P&D), podendo combinar produtos 
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e processos); c) mudanças de ―sistema tecnológico‖ (frutos de mudanças 

tecnológicas que afetam a economia ou originam novos setores, causando 

inovações em produtos, processos e estruturas organizacionais); d) mudanças de 

paradigma tecno-econômico (seus efeitos influenciam globalmente o financiamento 

do sistema econômico). 

Outro aspecto relevante nesta fase é a estrutura. Segundo Mintzberg (2003, 

p. 12), ―a estrutura de uma organização pode ser definida simplesmente como a 

soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas e 

depois, como a coordenação é realizada entre as tarefas‖. O autor ainda 

complementa que ―os elementos da estrutura devem ser selecionados para a 

obtenção de uma consistência ou harmonia interna, bem como uma consistência 

básica com a situação da organização‖ (MINTZBERG, 2003, p. 13). Na 

habitualização, um número limitado de organizações adota certa estrutura, as quais 

tendem a ser relativamente menos permanentes, não se estendendo além de uma 

gestão (TOLBERT; ZUCKER, 2007).  

Na fase de objetificação, ou estágio semi-institucional, ocorre a propagação 

de uma determinada estrutura que conduz a um status mais permanente, 

disseminado e generalizado. Corresponde também ao desenvolvimento de 

significados sobre o novo arranjo organizacional, ação ou norma e sua difusão entre 

os membros da organização (TOLBERT; ZUCKER, 1999).  

Nesse sentido, existe a necessidade de consenso social entre os gestores 

organizacionais sobre o valor dessa estrutura e a sua adoção. O consenso social 

representa a conformidade coletiva sobre as normas e crenças, como também o 

atendimento às regras. Assim, quanto mais institucionalizada estiver uma estrutura, 

menor é a resistência e maior o consenso sobre o seu valor (GUARIDO FILHO; 

MACHADO-DA-SILVA, 2001). Esse consenso poderá advir de mecanismos de 

monitoramento e teorização (NUNES, 2013). 

Pelo monitoramento é possível que a organização avalie os riscos da adoção 

de uma nova estrutura, além de criar significado entre os adotantes. Pode ser 

acompanhado por meio de noticiários, cotação acionária e observação direta, entre 

outros (NUNES, 2013). Já o monitoramento dos resultados obtidos permite verificar 

que, quanto maior número de adotantes positivos de certas estruturas, menor será o 

risco da escolha, uma vez que pode não ser necessária a criação de uma nova 

estrutura organizacional (TOLBERT; ZUCKER, 2007). 
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Pela teorização são definidos os problemas genéricos a serem corrigidos, 

bem como a justificativa pela escolha de uma nova estrutura formal para solução de 

problemas. Esse processo acontece por meio dos champions (líderes), que 

desempenham o papel de defensores das práticas a serem implementadas. 

Os champions também identificam os problemas genéricos a serem corrigidos 

e atuam na justificação de um novo arranjo estrutural formal, expondo solução para 

o problema com bases lógicas e testadas (QUINELLO; NASCIMENTO, 2009). Dessa 

forma, quando verificam que um conjunto de organizações monitoradas adquiriu 

uma avaliação positiva e bem sucedida diante de problemas apresentados, podem 

propor essa estrutura como forma de superação de problemas. A teorização atribuirá 

à estrutura que se deseja implementar a legitimidade cognitiva e normativa geral 

(NUNES, 2013). 

As estruturas objetificadas geralmente possuem sobrevivência maior do que 

as estruturas apresentadas no estágio de habitualização; no entanto, seu ciclo de 

vida é relativamente curto, podendo estar atreladas a modismos (NUNES, 2013). Ou 

seja, passam a existir soluções genéricas para realidades específicas, pois as 

práticas adotadas podem não possuir eficiência técnica comprovada nos contextos 

organizacionais (REIS, 2011). Dessa forma, as estruturas objetificadas devem ser 

monitoradas constantemente a fim de verificar a sua eficácia (MEYER; ROWAN, 

1977; TOLBERT; ZUCKER, 1999). 

A última fase do processo é a sedimentação ou total institucionalização. Esta 

etapa é marcada pela continuidade histórica da estrutura adotada, além da sua 

sobrevivência pelas várias gerações de membros da organização. Entre as suas 

principais características estão a propagação e a perpetuação das estruturas. A 

primeira característica indica que as estruturas são compartilhadas plenamente por 

todo o grupo de atores teorizados e a segunda indica a perpetuação das estruturas 

por um longo período de tempo (NUNES, 2013). 

Na sedimentação, os fatores que mais exercem influência são a resistência 

de grupo, os impactos positivos e a defesa do grupo de interesse (TOLBERT; 

ZUCKER, 1999), como explicitado a seguir: 

a) a resistência de grupos ocorre quando ―um conjunto de atores [...] são, de 

algum modo, afetados adversamente pelas estruturas e assim se tornam capazes de 

se mobilizarem contra elas‖ (TOLBERT; ZUCKER, 2007, p. 207); esta força contrária 

à institucionalização pode ocorrer tanto dentro da organização quanto entre as 
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diversas organizações; assim, caso não sejam alcançados os resultados esperados, 

é possível que a estrutura não se institucionalize, sendo necessário o 

reconhecimento da estrutura pelos adotantes, a fim de justificar sua implementação 

(NUNES, 2013); 

b) a demonstração de impactos positivos serve para impulsionar a difusão e a 

manutenção da estrutura (NUNES, 2013); 

c) a promoção e o apoio cultural dos grupos defensores, formados por 

pessoas favoráveis à mudança de estrutura, juntamente com os resultados positivos; 

é necessário que os grupos se envolvam com a estrutura adotada e mantenham-se 

empenhados na teorização e promoção da mesma (NUNES, 2013). 

O processo de habitualização, objetificação e sedimentação pode ser 

sintetizado conforme apresentado no Quadro 5:   

 

Quadro 5: Estágio de institucionalização e dimensões comparativas 

Dimensão 
Estágio pré-

institucionalização 
Estágio semi-

institucionalização 
Estágio de total 

institucionalização 

Processos Habitualização Objetificação Sedimentação 

Características dos adotantes Homogêneos Heterogêneos Homogêneos 

Ímpeto para difusão Imitativo Imitativo/normativo Normativa 

Atividade de teorização Nenhuma Alta Baixa 

Variância na implementação Alta  Moderada Baixa 

Taxa de fracasso estrutural Alta  Moderada Baixa 

Fonte: Tolbert e Zucker (1999, p. 209). 

 

Por meio do que foi abordado no Quadro 5,  é possível afirmar que no estágio 

de pré-institucionalização (habitualização) as características dos adotantes são 

homogêneas; o ímpeto para a difusão é a imitação, não ocorre a atividade de 

teorização, a variância na implementação e a taxa de fracasso estrutural são 

consideradas alta; No estágio de semi-institucional (objetificação) as características 

dos adotantes são heterogêneas; o ímpeto para difusão é imitativo/normativo, a 

atividade de teorização é alta, a variância na implementação e a taxa de fracasso 

são consideradas como moderadas; Por fim, no estágio de total institucionalização 

(sedimentação), as características dos adotantes são homogêneas; o ímpeto para 

difusão é de caráter normativo,  e tanto a atividade de teorização, a variância na 

implementação, quanto a taxa de fracasso são consideradas baixa. 
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Desta forma, o quadro anterior possibilita diferenciar os estágios da 

institucionalização e os fatores indicados buscam determinar se uma mudança 

organizacional será ou não bem sucedida. Percebe-se que, à medida que avançam 

os níveis, os atores organizacionais firmam relações sociais mais fortes, as normas e 

procedimentos são mais bem compreendidos e a identidade organizacional é 

difundida entre os membros com mais fluidez. Dessa forma, ao avançarem pelos 

estágios, a taxa de sobrevivência é crescente e mais longa (MACHADO-DA-SILVA; 

GUARIDO FILHO; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2003). 

No entanto, cabe destacar que nem todas as práticas e estruturas perduram 

indefinidamente, podendo ocorrer um processo reverso: a desinstitucionalização. 

Essa situação geralmente acontece em resposta a grandes mudanças ambientais, 

por exemplo, alterações duradouras no mercado e mudanças radicais em 

tecnologias, o que faz com que grupos de atores sociais contrários aos interesses da 

estrutura se oponham a ela ou até mesmo explorem suas fraquezas (TOLBERT; 

ZUCKER, 2007). 

Pode-se salientar que o processo de institucionalização proposto por Tolbert e 

Zucker (1999) é uma contribuição da TI para a área de estudos organizacionais, 

principalmente sobre o entendimento da construção e reconstrução dos arranjos 

estruturais nas organizações. Machado-da-Silva e Gonçalves (1999) destacam a 

fragilidade do modelo, que é apresentado como um fenômeno cronológico, isolado e 

estático, e que é limitado a uma análise estrutural em apenas três aspectos. 

Haja vista os conteúdos apresentados até aqui, foram criadas categorias e 

subcategorias de análise desta pesquisa. As categorias foram estabelecidas a partir 

da teoria de Tolbert e Zucker (1999), que propõem o processo de institucionalização 

em três fases distintas, composto pelos níveis de habitualização, objetificação e 

sedimentação. As subcategorias consideradas foram: inovação, estrutura, 

monitoramento interorganizacional e políticas e procedimentos (habitualização); 

consenso social, difusão da estrutura e presença de champions (objetificação); 

resultados positivos, continuidade da estrutura e baixa resistência (sedimentação). 

Em suma, este trabalho dissertou sobre a teoria institucional e o processo de 

institucionalização, base norteadora desta pesquisa. Compreendidos esses temas, 

cabe avançar no referencial teórico apresentando os conteúdos relativos à 

sustentabilidade organizacional e, por fim, explanar a respeito da institucionalização 

da sustentabilidade pelas organizações.  



38 
 

 

 

2.3 SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL 

 

Os conceitos de desenvolvimento sustentável (DS), sustentabilidade e 

sustentabilidade organizacional (SO) são expressões globalmente conhecidas que 

têm mobilizado diferentes instituições pelo princípio comum de alcançá-los. No 

entanto, esses temas são carentes de um quadro teórico consolidado, dificultando 

sua aplicabilidade e compreensão. Inicia-se, portanto, essa investigação 

esclarecendo os seus principais conceitos e distinções. 

As primeiras discussões sobre DS ocorreram em 1987, por meio do World 

Comissionon Environmentand Development (WCED), no relatório de Brundtland e 

do Our Common Future, com a declaração: ―desenvolvimento que atende às 

necessidades do mundo atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de terem suas necessidades atendidas‖ (WCED, 1987). Este documento é 

considerado o mainstream da literatura moderna e apresenta os caminhos para que 

o DS ocorra em nível global e organizacional (BLOWFIELD, 2013; MUNCK, 2013). 

No entanto, apesar de ser o documento mais aceito pela comunidade 

científica, o relatório de Brundtland é amplamente criticado. As principais 

constatações referem-se às confrontações quanto ao seu significado, pois apresenta 

algumas informações mutuamente excludentes, e às limitações quanto a sua 

operacionalização, uma vez que não apresenta práticas de conduta, podendo ser 

considerado um documento simplista e enganoso (MUNCK, 2013). 

Autores como Fergus e Rowney (2005) acreditam que sua ambiguidade 

desvia a atenção das prioridades mundiais e recai em processos técnicos, 

inviabilizando que o DS seja alcançado. Radclift (2006), por sua vez, associa o 

termo à figura de linguagem oximoro, pois harmoniza os conceitos 

―desenvolvimento‖ e ―sustentável‖ em uma só expressão, sendo passível da 

interpretação de cada indivíduo. Corrobora com essa ideia Bansi (2013), destacando 

que essas contradições podem dificultar as ações necessárias para atingir os 

objetivos propostos. Desta forma, seu conceito é contestável e pode ser 

caracterizado por conflitos e contradições, e é, portanto, insuficientemente 

compreendido (MOORE, 2013). 
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Assim, outras definições são consideradas relevantes. Gladwin, Kennelly e 

Krause (1995, p.878) afirmam: ―o desenvolvimento sustentável é um processo para 

se alcançar o desenvolvimento humano (...) de uma maneira inclusiva, interligada, 

igualitária, prudente e segura‖. Esta reflexão permite que a sociedade repense suas 

ações, buscando atitudes que preservem o planeta, propiciem melhorias nos 

padrões de qualidade de vida, erradicação da pobreza e distribuição equitativa dos 

recursos (HOPWOOD; MELLOR; O‘BRIEN, 2005).  

Sachs (2008, p.15-16) também contribui com o tema apresentando os cinco 

pilares do DS: 

  

a) Social, é fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto instrumentais 
por causa a perspectiva de disfunção social que paira de forma ameaçadora 
sobre muitos lugares problemáticos do planeta.  
b) Ambiental, com as suas duas dimensões (os sistemas de sustentação da 
vida como provedores de recursos e como ―recipientes‖ para disposição de 
resíduos).  
c) Territorial, está relacionado à distribuição espacial dos recursos, das 
populações e das atividades.  
d) Econômico, sendo a viabilidade econômica a conditio sinequa non para 
que as coisas aconteçam.  
e) Político, a governança democrática é um valor fundador e um instrumento 
necessário para fazer as coisas acontecerem; a liberdade faz toda a 
diferença (SACHS, 2008, p.15-16). 

 

Pode-se constatar que o tema vem promovendo transformações no modo de 

vida das pessoas, levando à construção de um conjunto de princípios, normas e leis 

que orientem os indivíduos e as organizações a assumir comportamentos mais 

responsáveis (HOPWOOD; MELLOR; O‘BRIEN, 2005). Esse novo posicionamento 

busca promover a igualdade e maximizar as vantagens das classes sociais 

desfavorecidas, reduzindo os níveis de pobreza global. Valores como igualdade, 

equidade e solidariedade também estão relacionados ao conceito (SACHS, 2008).  

Dentre os debates levantados, o DS também se tornou pauta em diversos 

discursos ambientalistas. Destaca-se a Rio Conference, também conhecida como 

Earth Summit, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em 1992. Nesta ocasião foi 

elaborada a Agenda 21, documento com orientações de como resolver os conflitos 

coexististes do progresso tecnológico e aumento da miséria. Cada membro das 

Nações Unidas deveria denunciar as situações ambientais de seus territórios, além 

de apresentar um planejamento capaz de promover o DS em nível nacional 

(BELTRAME, 2015). 
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Vinte anos mais tarde, em junho de 2012, foi realizada a Rio+20, ou 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, novamente no 

Rio de Janeiro. Sua finalidade era renovar o compromisso político das Nações 

Unidas em atingir o desenvolvimento sustentável nos próximos anos. Elencaram, 

assim, as principais formas de viabilizá-lo como: eliminação da pobreza mundial, 

reavaliação dos padrões insustentáveis de consumo e proteção e manejo eficiente 

dos recursos naturais (DIAS, 2013). 

Entre as agendas mais recentes se encontra os objetivos de desenvolvimento 

sustentável (ODS), elaborado em 2015, consistindo em 17 objetivos de 

desenvolvimento sustentável e 169 metas, além de uma seção sobre meios de 

implementação, parcerias globais, e formas de acompanhamento e revisão. Os ODS 

pretendem responder as novas demandas sociais, mesclando as três dimensões do 

TBL (PNUD, 2016), como pode ser visualizado no Quadro 6: 

 

Quadro 6: Objetivos do desenvolvimento sustentável 

OS 17 OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA 2030 

Meta 1  Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 

Meta 2 
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover 
a agricultura sustentável; 

Meta 3  Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; 

Meta 4 
Garantir a educação inclusiva com equitativa qualidade e promover a aprendizagem 
ao longo da vida com oportunidades para todos; 

Meta 5  Alcançar a igualdade de género e empoderar as mulheres e meninas; 

Meta 6  Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável de água e saneamento para todos; 

Meta 7  Assegurar o acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos; 

Meta 8 
Promover um crescimento económico sustentável e inclusivo, com pleno emprego e 
trabalho digno para todos; 

Meta 9 
Desenvolver infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e 
sustentável e promover a inovação; 

Meta 10  Reduzir as desigualdades dentro e entre países; 

Meta 11  
Tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, fortes e 
sustentáveis; 

Meta 12  Assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis; 

Meta 13  Tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos; 

Meta 14  
Conservar o uso sustentável dos oceanos, mares e dos recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável; 

Meta 15 
Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir 
de forma sustentável as florestas, combater à desertificação, deter e reverter a 
degradação da terra e travar a perda de biodiversidade; 

Meta 16 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis; 

Meta 17 
Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável; 

Fonte: UNGC, GRI, WBCSD, 2015. 
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A ODS é uma ação entre governos mundiais que visa acabar com a pobreza 

e criar uma vida de dignidade e oportunidades, como proposto pelo DS 

(UNGLOBALCOMPACT, 2016).  

Assim como o tema ―desenvolvimento sustentável‖ gera discussões, é 

relevante diferenciá-lo do termo ―sustentabilidade‖, que não devem ser utilizadas de 

maneira análoga. Elas primordialmente se distanciam quanto aos seus fins. 

Enquanto a sustentabilidade preza que o objetivo final seja alcançado por meio da 

utilização equilibrada de recursos naturais, o desenvolvimento sustentável é 

acrescido pela busca do equilíbrio social, cultural e econômico (OSORIO; LOBATO; 

CASTILLO, 2005). 

Souza (2010, p. 35) acrescenta que ―enquanto a sustentabilidade se refere à 

capacidade de manter algo em estado contínuo, o desenvolvimento sustentável 

envolve processos integrativos que buscam manter o balanceamento dinâmico de 

um sistema complexo em longo prazo‖. Assim, a sustentabilidade é a ideia central 

do desenvolvimento sustentável, sendo, portanto, um caminho até ela. (MUNCK; 

BORIM-DE-SOUZA, 2009).  

Embora as definições sejam abundantes, os avanços no campo da 

sustentabilidade e do DS têm acontecido de forma lenta.  É necessário apoio e 

consciência crítica por parte dos indivíduos, sociedade e, especialmente, das 

organizações (VOS, 2007), que se destacam por sua capacidade de fornecer 

recursos financeiros e humanos, inovação, infraestrutura, tecnologia e promoção de 

boa governança, contribuindo assim com a resolução de problemas socioambientais 

das comunidades nas quais estão inseridas (BLOWFIELD, 2013). 

Dentro deste contexto, a SO tem o papel de incentivar as corporações a 

contribuir com o DS. Ela pode ser definida como ―o encontro das necessidades dos 

stakeholders diretos e indiretos (funcionários, clientes, comunidades, grupos de 

pressão) sem que a capacidade de sustentar necessidades futuras seja 

comprometida‖ (MUNCK, 2013, p. 31). O índice Dow Jones de sustentabilidade 

define SO como a abordagem de negócios que cria valor de longo prazo para os 

acionistas, ao vislumbrar oportunidades de gerenciar os riscos decorrentes da 

evolução econômica, ambiental e social (BLOWFIELD, 2013).  

Nesse sentido, as organizações são desafiadas a inovar constantemente, 

mudando a ênfase de crescimento econômico (com foco na quantidade) para 
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desenvolvimento sustentável (com foco nas qualidades econômicas, ambientais e 

sociais), considerando as três dimensões da sustentabilidade, o Triple BottonLine 

(TBL) ou ―Tripé da Sustentabilidade‖.  Essa abordagem também é conhecida como 

três P‘s (People, Planet, Profit), pois enfatiza aspectos como lucro, desenvolvimento 

social e preservação ambiental. Essas discussões são idealizadas por Elkington 

(2011) na obra ―Canibais com Garfo e Faca‖, onde ele apresenta o relacionamento 

entre as organizações e as pessoas envolvidas em seus negócios, uma vez que os 

indivíduos são capazes de influenciar a abordagem da sustentabilidade. 

A sustentabilidade econômica (SE) se refere à viabilidade econômico-

financeira e pode ser considerado o alicerce para a SO. Representa aspectos como 

geração de vantagens competitivas, oferta de empregos, penetração em novos 

mercados e lucratividade considerável em longo prazo. Ela indica a capacidade de 

realizar atividades de maneira responsável, reconhecida, com lucratividade e retorno 

social para a comunidade (AZAPAGIC, 2003; DYLLICK; HOCKERTS, 2002).  

A sustentabilidade ambiental (SA) corresponde à viabilidade ambiental, com 

destaque para a conservação e o manejo adequado dos recursos naturais formado 

por seres vivos e não vivos (ecossistemas, terra, água e ar). Nesta perspectiva, as 

organizações podem refletir sobre suas ações ambientais, buscando minimizar os 

impactos negativos e maximizar os positivos. Envolvem conformidades com as 

regulamentações impostas pelo governo; atendimento a normas internacionais; 

iniciativas como reciclagem ou utilização eficiente dos recursos energéticos; 

avaliação das operações organizacionais de seus produtos, processos e serviços 

que podem afetar o acesso das futuras gerações aos recursos naturais críticos; e 

eliminação de gastos desnecessários e/ou emissões elevadas (JAMALI, 2006). 

A sustentabilidade social (SS) diz respeito à viabilidade social, contemplando 

os impactos que as organizações causam nos sistemas sociais, por meio de suas 

atividades operacionais. Envolve questões relacionadas à saúde pública; exclusão 

social; bem-estar e sobrevivência das comunidades; pobreza; competências e 

educação; justiça social; segurança e boas condições de trabalho; direitos humanos 

e trabalhistas e diversidades organizacionais (SACHS, 2008). 

O detalhamento das dimensões acima demonstra que, quando as 

sustentabilidades econômica, ambiental e social são conquistadas, a organizacional 

é viabilizada. Porém, cabe ressaltar que o sucesso de um ou dois aspectos do tripé 

não se sustenta em longo prazo. O equilíbrio só será atingido quando questões 
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como lucros, pessoas e planetas forem gerenciadas de maneira harmônica 

(ELKINGTON, 2011). 

No entanto, a abordagem de Elkington é alvo de diversas críticas. Embora 

Norman e MacDonald (2003) apoiem algumas das premissas apresentadas, 

salientam que suas bases conceituais são de difícil compreensão, não demonstram 

exatidão e clareza quanto às formas de operacionalização, confirmando-se como um 

modelo de objetivos vagos. 

É necessário, portanto, detalhar quais os caminhos devem ser seguidos para 

operacionalizar a SO. A fim de preencher tais lacunas, estudiosos como Azapagic 

(2003), Dyllick e Horckerts (2002), Munck (2013), Munck e Borim-de-Souza (2011) e 

Van Marrewijk (2003) avançam nos estudos sobre o tema. 

Dyllick e Horckerts (2002) apregoam que a SO é uma forma de satisfazer as 

necessidades dos stakeholders diretos e indiretos atuais, sem comprometer a sua 

capacidade de atender as necessidades no futuro. Van Marrewijk (2003) afirma que 

a SO é construída pelo contexto e que as organizações devem adotar a definição 

que melhor se adéque aos seus objetivos e estratégias. Assim, devem atualizar 

constantemente sua missão, visão e políticas de acordo com as demandas do 

ambiente.  

Munck (2013), por sua vez, sustenta o sucesso nos três aspectos do tripé, o 

que contribui para que se atinja sustentabilidade no longo prazo, gerando 

fenômenos de relacionamento denominados: ecoeficiência (pilar econômico e pilar 

ambiental), justiça ambiental (pilar ambiental e pilar social) e inserção social (pilar 

social e pilar econômico) (Quadro 7).  
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Quadro 7: Subsistemas da sustentabilidade 
E

c
o

e
fi

c
iê

n
c
ia

 

Subagir que reflete a capacidade de fornecimento de bens e serviços a preços 
competitivos que satisfaçam às necessidades humanas e proporcionem qualidade de 
vida, ao mesmo tempo em que reduz progressivamente o impacto ambiental e o 
consumo de recursos. Combina entregas que diagnosticam o desenvolvimento 
ambiental com o desenvolvimento econômico. 

In
s
e
rç

ã
o

 

s
o

c
io

e
c
o

n
ô

m
ic

a
 

Subagir organizacional que reflete a capacidade da organização de promover mais 
justiça e igualdade, de forma que haja crescimento real dos funcionários nas diversas 
unidades organizacionais e níveis hierárquicos, com vistas a eliminar, 
gradativamente, os déficits sociais apresentados nos indicadores discutidos 
mundialmente. Combina entregas que diagnosticam o desenvolvimento econômico e 
o desenvolvimento social. 

J
u

s
ti

ç
a
 

s
o

c
io

a
m

b
ie

n
ta

l Subagir organizacional que reflete a capacidade organizacional de equalizar a 
distribuição dos benefícios e dos constrangimentos impostos pelo ambiente 
organizacional. Suas entregas definem que os grupos, em especial os mais 
vulneráveis, como as chamadas minorias, não sejam afetados desproporcionalmente 
pelos efeitos negativos da organização produtiva. Além disso, primam pelo direito de 
participação efetiva nas decisões que os afetam e pela compreensão dos 
constrangimentos por eles suportados. Combinam entregas que diagnosticam o 
desenvolvimento ambiental e o desenvolvimento social. 

Fonte: Munck (2013). 

 

Segundo Munck (2013, p. 87), ―SO é um sistema composto e mantido pelos 

subsistemas sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e 

sustentabilidade social, que, por sua vez, são mantidos e compreendidos pelos 

subsistemas ecoeficiência, justiça socioambiental e inserção socioeconômica‖, como 

ilustrado no Quadro 7. Assim, é possível perceber a dependência contínua e 

balanceada de cada um dos pilares da sustentabilidade organizacional, remetendo 

ao teor cíclico dos fenômenos por meio da combinação de duas sustentabilidades. 

Considerando essa forte integração entre os sistemas, qualquer modificação pode 

influenciar o todo, sendo imprescindível a gestão adequada de cada uma das partes.  

No entanto, embora a sustentabilidade seja uma tendência global, muitas 

empresas ainda não estão engajadas nesse novo contexto, o que pode prejudicar a 

sobrevivência em um cenário de complexa concorrência mundial. Para Elkington 

(2011), o sucesso futuro das organizações vai depender da sua habilidade de 

satisfazer não apenas o objetivo da lucratividade, mas também da qualidade 

ambiental e da justiça social. A transição para a sustentabilidade exigirá a 

reestruturação das organizações, com stakeholders engajados em uma visão clara 

do futuro, atuando de maneira eficiente e eficaz nos três pilares do TBL 

(BLOWFIELD, 2013; ELKINGTON, 2011).  

Nesse contexto, um dos os principais desafios organizacionais a serem 

superados no século XXI é a comunicação organizacional sobre as propriedades 
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econômicas, qualidade ambiental e a justiça social. Muitas organizações divulgam 

informações sociais e ambientais utilizando os mesmos parâmetros que os 

comunicados financeiros e contábeis, enquanto que estes dados deveriam ser 

tratados de forma diferenciada (NORMAN; MACDONALD, 2003). 

Essa falta de consenso e padronização sobre a validade e aferição externa 

das informações, pode comprometer a confiabilidade dos relatórios. Siena (2008, p. 

359) salienta que ―não há consenso sobre o que e como medir, e principalmente 

como ponderar e combinar dados‖. Essa inconsistência metodológica possibilita o 

cinismo empresarial, através do qual as organizações podem vender uma imagem 

de responsabilidade social que não possuem.  

Como forma de superar esse problema de comunicação, muitas organizações 

podem legitimar suas ações por meio de relatórios reconhecidos, isso 

independentemente do seu tamanho, setor de atuação ou localização. O modelo 

mais utilizado internacionalmente é o Global Reporting Initiative (GRI). Ele fornece 

diretrizes para divulgar informações de natureza econômica, ambiental e social, 

sendo referência na construção de relatórios de SO em organizações de todos os 

tamanhos, setores e localidades, além de atender aos interesses de stakeholders 

internos e externos, que envolvem empregados, investidores, governos, mercado, 

acionistas e comunidade (ALIGLERI, 2011).  

Em nível nacional, destaca-se o relatório de sustentabilidade empresarial que 

é publicado a cada dois anos pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). Tais indicadores têm por base o TBL e são 

considerados formas de promoção dos objetivos sustentáveis, bem como 

instrumentos pelo qual a organização mede, comunica e desenvolve seus valores, 

processos e metas (MUNCK, 2013). 

Munck (2013) apresenta cinco modelos, exemplos nacionais e internacionais, 

que podem ser utilizados pelas organizações para operacionalizar SO. Destacam-se 

o Sistema de Gestão da SO e Rede Corporativa Sustentável Local, do Reino Unido; 

o Balanced Scorecard Hexagonal, da Noruega; a Síntese Socioeconômica, da Itália, 

e o Framework representativo do acontecimento da SO, do Brasil. Estes modelos se 

baseiam na perspectiva social, ambiental e econômica, reforçando a teoria como 

mainstream da sustentabilidade nas organizações.  O Quadro 8 contempla os 

avanços e fragilidades de cada um deles: 
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Quadro 8: Avanços e fragilidades dos modelos de SO 

MODELO AVANÇOS  FRAGILIDADES 

Sistema de Gestão 
da 
Sustentabilidade 
Organizacional, 
Azapagic (2003) 

Demonstra com clareza a  
importância da sustentabilidade 
fazer parte da estratégia e visão 
organizacional. Exige uma 
mudança cultural e de atitude. 
Apresenta um ciclo: política, 
planejamento, implementação, 
comunicação, revisão e ações 
corretivas. 

A sustentabilidade pode se tornar 
algo meramente instrumental, 
antes que uma "ideologia" para a 
organização, devido ao fato de 
estar atrelada quase 
exclusivamente à estratégia 
organizacional, e não à estratégia 
de desenvolvimento de 
competências. 

Redes 
Corporativas 
Sustentáveis 
Locais, Wheelerel. 
Al (2005) 

Proporciona visão macro da 
sustentabilidade. Traz na sua 
essência, a necessidade de 
mudança profunda de valores. 

Permite conflitos de interesses e da 
predominância do individual ante 
ao coletivo. Não demonstra como a 
sustentabilidade é implementada 
nas estratégias e operações das 
organizações envolvidas. Não 
menciona o desenvolvimento de 
competências para a SO. 

Framework 
Balanced 
Scorecard 
Hexagonal, Cheng, 
Fet e Holmen (2010) 

Traz a gestão da SO em um 
contexto estratégico através do 
BSC. Apresenta  um ciclo: 
Construir, Difundir, Aprender e 
Sustentar. 

Aborda as perspectivas Ambiental 
e Social como áreas funcionais da 
organização. 

Síntese 
Socioeconômica, 
Molteni e Pedrini 
(2010) 

Demonstra necessidade em 
trabalhar em novos projetos 
constantemente. Traz sete estágios 
de classificar a intensidade em que 
a organização está inserida na 
sustentabilidade. 

Não demonstra explicitamente a 
integração do pilar ambiental. Não 
faz menção ao desenvolvimento 
das competências necessárias 
para o alcance da sustentabilidade 
a partir da síntese socioeconômica. 

Framework 
representativo do 
acontecimento da 
Sustentabilidade 
Organizacional, 
Munck, Munck e 
Borim-de-Souza 
(2011) 

Aborda a questão estratégica da 
SO, por meio da lógica das 
competências. Foca nos indivíduos 
e no desenvolvimento coletivo em 
contexto de cooperação. Prevê 
integração de objetivos 
organizacionais e influências 
ambientais. Demonstra uma 
perspectiva sistêmica da SO. 

Não faz menção explicita às formas 
de interação com o ambiente 
externo à organização. 

Fonte: Bansi (2013, p. 77-78). 

 

No entanto, muitas organizações ainda relutam em operacionalizar a SO, 

devido aos investimentos que podem ser requeridos. Além dos dispêndios 

financeiros, ela pode ser considerada como entrave moral, ação filantrópica, 

exigência legal ou até mesmo um mal necessário para sua legitimidade perante a 

sociedade (CARVALHO; STEFANO; MUNCK, 2015). Porter e Kramer (2006) alertam 

que a sustentabilidade ainda não é tratada como oportunidade de negócios, para 

aumento de rendimentos e diminuição de custos e riscos. 

A sustentabilidade deve ser entendida como uma nova forma de agir da 

empresa, e não pensada como prática isolada em resposta às demandas dos 
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stakeholders (VALENTE, 2012). Nesse sentido, para que a SO passe a fazer parte 

do negócio, é esperado que muitas organizações a contemplem em seu 

planejamento estratégico, incorporando-a tanto na cultura como nas atividades 

organizacionais. Muitas delas realinham suas estratégias pautadas em novos 

valores, modificam sua missão, visão e políticas, refletindo sua conformidade às 

exigências atuais e futuras (STEFANO; ALBERTON, 2015). 

Com vistas a identificar os patamares de SO nos quais as organizações se 

encontram, Van Marrewijk (2010), com base nos trabalhos de Van Marrewijk e Werre 

(2003), desenvolveu a ―matriz de sustentabilidade‖. Essa ferramenta abarca cinco 

níveis de sustentabilidade dispostos de maneira hierárquica e crescente em relação 

à complexidade. Cada um dos níveis implica em práticas organizacionais e valores 

distintos, conforme pode ser observado no Quadro 9.  

 

Quadro 9: Matriz da sustentabilidade 

Nível Valores Típicos Descrição 

1. SO em 
conformidade 

com a 
legislação 

Disciplina, 
responsabilidade, 
conformidade, justiça, 
obediência, ordem. 

Almeja proporcionar bem-estar para a sociedade, dentro 
dos limites e regulamentos das autoridades de direito. 
Além disso, as organizações podem agir por caridade e 
responsabilidade. A SO é percebida como um dever e 
obrigação, ou como o comportamento correto. 

2. SO orientada 
pelo lucro 

Resultados, 
recompensa, imagem, 
produtividade, 
progressão na carreira. 

Consiste na integração dos aspectos sociais, éticos e 
ambientais em operações de negócios e tomada de 
decisão, desde que contribuam com os objetivos 
financeiros. É motivado pela rentabilidade e melhoria da 
reputação em vários mercados (clientes / empregados / 
acionistas). 

3. SO 
consciente 

conservadora 

Consenso, prevenção 
de conflitos, trabalho 
em equipe, igualdade, 
participação, 
honestidade e 
transparência. 

Procura equilibrar as preocupações econômicas, sociais 
e ambientais, com o mesmo grau de importância. Suas 
iniciativas vão além da conformidade legal e do objetivo 
da lucratividade. Considera o potencial humano, a 
responsabilidade social e os cuidados com o planeta 
importantes.. 

4. SO sinérgica 

Insight, orientação de 
longo prazo, 
flexibilidade, tolerância 
para a incerteza e 
paradoxos. 

Busca por soluções equilibradas e funcionais, criando 
valor nos aspectos econômicos, sociais e ambientais da 
organização, em uma abordagem sinérgica, onde todas 
as partes interessadas ganham em conjunto. Acredita 
que a sustentabilidade é crucial e inevitável para 
alcançar o progresso. 

5. SO holística 

Interdependência, 
preocupação com as 
gerações futuras, 
sabedoria, suficiência, 
vida responsável. 

A SO é totalmente integrada e incorporada em todos os 
aspectos da organização, visando contribuir para a 
qualidade e a continuação da vida, agora e no futuro. 
Sua motivação é a de que a sustentabilidade é a única 
alternativa uma vez que todos os seres e fenômenos 
são mutuamente interdependentes. Cada pessoa ou 
organização, portanto, tem uma responsabilidade 
universal para com todos os outros seres. 

Fonte: Adaptado de Van Marrewijk (2010). 
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As organizações tendem a adotar o nível de SO que melhor se adéque aos 

seus objetivos, estratégias e níveis de racionalidade, como mostra o Quadro 9. Cada 

abordagem caracteriza um nível de desenvolvimento específico, transcendendo e 

incluindo os antigos, cada uma apoiada em seus sistemas de valores e paradigmas 

de gestão, coerentes às estruturas institucionais (VAN MARREWIJK, 2010). Logo, 

estar em níveis mais altos de sustentabilidade não significa que estas organizações 

sejam as melhores, mas sim que sua complexidade é diferenciada (VAN 

MARREWIJK; WERRE, 2003).  

Diante do exposto, constata-se que atualmente as organizações passaram a 

competir pela legitimidade relacionada à mudança de postura, tornando a 

sustentabilidade uma nova demanda institucional (GARRIDO; SALTORATO, 2015). 

Elas estão atentas às demandas que vão além das funções básicas de 

planejamento, organização e controle, passando a se preocupar com questões 

relacionadas à responsabilidade social, desempenho ambiental correto e controle 

dos impactos das atividades, produtos e serviços (PORTER; KRAMER, 2006). Com 

apoio e conhecimento da visão do negócio pelos colaboradores, se fortalece uma 

cultura voltada à sustentabilidade e se internalizam novos valores e atitudes, 

minimizando os impactos socioambientais negativos gerados pela rotina de trabalho 

e de vida (CARVALHO; STEFANO; MUNCK, 2015). 

Haja vista os conteúdos apresentados foram criados categorias e 

subcategorias de análise relativas ao tema. As categorias foram estabelecidas a 

partir das dimensões da TBL propostas por Elkington (2011) e pelos níveis de 

sustentabilidade organizacional propostos por Van Marrewijk (2010). Dentro de cada 

categoria foram criadas subcategorias em consonância com os autores, são elas: 

pilar social, pilar ambiental e pilar econômico (TBL); e SO consciente/conservadora, 

SO sinérgica e SO holística (nível de sustentabilidade organizacional). 

Concluída a consolidação das informações acerca da sustentabilidade 

organizacional, base norteadora desta pesquisa, é apresentado o próximo item 

deste trabalho: a institucionalização da sustentabilidade. 
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2.4 INSTITUCIONALIZAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 

 

Na sociedade atual existem pressões advindas da mídia, movimentos sociais 

e ambientalistas, governos, entre outros, para que as organizações institucionalizem 

valores ligados à TBL. Elas advêm das numerosas avaliações sobre a dinâmica 

global que indicam, entre outras coisas, aumento das emissões de gases com efeito 

de estufa, aceleração da perda de biodiversidade, crescimento da desigualdade 

social e da instabilidade econômica, o que pode ameaçar a coesão social e a 

estabilidade política (MOORE, 2013). 

Essas pressões induzem os grupos sociais a adotarem critérios que regulam 

as atividades organizacionais, originando modelos mais compatíveis às demandas 

sociais, como é o caso das organizações que adotam práticas sustentáveis em sua 

gestão (BARBIERI et al., 2010).  Tem-se então uma transição para a cultura da 

sustentabilidade, onde os novos arranjos institucionais podem exigir adequações 

das regras e regulamentos formais e informais da organização.  

Diante dessas mudanças, o conceito de sustentabilidade se popularizou no 

meio empresarial. Para Linnenluecke e Griffiths (2010), a SO requer adaptações nas 

estruturas organizacionais, que podem acontecer de maneira superficial, por meio 

de soluções técnicas, da publicação de relatórios de sustentabilidade, da integração 

de medidas de sustentabilidade na avaliação de desempenho do empregado ou na 

orientação do treinamento de funcionários. De maneira mais profunda, ainda, 

viabilizada por mudanças nas crenças dos funcionários para valores mais éticos e 

nas estratégias organizacionais (MAZZA, 2015). 

Dentro desse contexto, torna-se possível explicar o uso de práticas 

sustentáveis por meio da teoria institucional. Essa abordagem assegura que, quando 

novos valores são institucionalizados, ou seja, as práticas esperadas nos vários 

contextos sociais são desenvolvidas e se tornam ―mitos‖ a serem seguidas, as 

organizações tendem a responder às pressões ambientais e a adotar modelos 

entendidos como apropriados pela sociedade (MOORE, 2013).  

Essa mudança da postura organizacional se justifica pelo desejo de 

sobreviver, receber apoio social, alcançar legitimidade e notoriedade simbólica 

perante as outras organizações e a sociedade. Assim, as novas estruturas e 

procedimentos aceitos coletivamente se institucionalizam, sendo seguidos pelos 

membros com baixa resistência (OLIVEIRA; SOLA, 2013). 
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As organizações que seguem os princípios da sustentabilidade são 

percebidas de forma diferenciada pelo público consumidor, adquirindo credibilidade 

simbólica e valorização na imagem percebida (GARRIDO; SALTORATO, 2015). 

Dessa forma, além de responder positivamente aos propósitos valorizados 

coletivamente, protegem-se de questionamentos quanto à sua postura, favorecendo 

sua sobrevivência no ambiente (MEYER; ROWAN, 1977).  

É possível afirmar, portanto, que a adoção das práticas sustentáveis é uma 

resposta na busca da legitimidade institucional, tornando o tema uma nova demanda 

organizacional (GARRIDO; SALTORATO, 2015). Essa aderência às práticas 

sustentáveis também pode representar uma busca por vantagens competitivas, o 

que geralmente acontece por meio do desenvolvimento de produtos, serviços, 

processos e negócios com base nas dimensões da TBL (BARBIERI et al., 2010). 

Avançando no tema, pesquisas indicam que a cultura organizacional também 

pode se relacionar com as diferentes estratégias adotadas na implantação das 

ações de sustentabilidade. Segundo Baumgartner (2009), as estratégias poderiam 

ser introvertidas, extrovertidas, conservadoras e visionárias: 

 

A estratégia introvertida, ou voltada para dentro, é focada em evitar 
problemas para a empresa com a não observância de normas ambientais; a 
extrovertida, ou voltada para fora, teria como objetivo a legitimação social 
por meio da ampla comunicação para os diversos stakeholders das ações 
de sustentabilidade realizadas. A conservadora se preocupa com a 
ecoeficiência, adotando produtos e processos que permitam reduzir 
consumo de energia e água, bem como a emissão de resíduos industriais. A 
visionária demanda a incorporação dos princípios de sustentabilidade na 
estratégia organizacional, tendo em vista vantagens competitivas por 
intermédio da diferenciação e da inovação (MAZZA, 2015, p. 48). 

 

Pode-se, então, inferir que a cultura de sustentabilidade é estabelecida 

quando as práticas de sustentabilidade estão disseminadas nos diversos setores e 

atividades da organização. Também quando seus membros acreditam que tais 

práticas podem contribuir com o alcance dos objetivos organizacionais, perdurando 

ao longo do tempo (MAZZA, 2015). 

Assim, o modelo das organizações que adotam medidas sustentáveis em sua 

gestão passa a se diferenciar positivamente das demais. Essa constatação coloca o 

movimento da sustentabilidade como uma tendência da atualidade e, ―a julgar pela 

vitalidade dos fatores institucionais presentes em praticamente todo o mundo, pode-
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se inferir que ele continuará se propagando por muitas décadas‖ (BARBIERI et al., 

2010, p. 150). 

Para cumprir essas expectativas, Yarime et al (2012) acreditam que seria 

relevante responder a algumas indagações: que iniciativas podem contribuir para 

acelerar os processos de transição locais, regionais ou globais para a 

sustentabilidade? Quais os fatores que contribuem ou impedem sua implementação 

bem sucedida? E, finalmente, quais incentivos e políticas são necessárias para 

promover a busca pela sustentabilidade? 

Desse modo, questões relacionadas ao tema, como o aprimoramento dos 

modelos de organização sustentáveis, suas formas de disseminação em nível 

global, o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, a gestão de inovações para 

o desenvolvimento sustentável, a gestão estratégica de sustentabilidade, entre 

outros, serão cada vez mais relevantes nos estudos futuros (BARBIERI et al., 2010).  

Pode-se concluir que as mudanças das práticas sustentáveis são gradativas e 

necessitam de tempo, conscientização, necessidade de inovação, habitualização, 

consenso social a respeito da estrutura e da sedimentação. Isso para que alcance 

seu maior grau de institucionalização, estando orientada para a responsabilidade 

econômica, social e ambiental concomitantemente (OLIVEIRA; SOLA, 2013).  

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo tem como objetivo detalhar os procedimentos metodológicos 

utilizados nesta pesquisa. Foram apresentados, portanto: a) classificação geral da 

pesquisa; b) modelo teórico e categorias de análise; c) unidade de análise; d) 

instrumento de coleta de dados e de análise da pesquisa, e e) objetivos e síntese do 

método de pesquisa. 

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO GERAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa teve como base o paradigma funcionalista. Esta perspectiva é 

dominante entre os paradigmas em relação ao número de teorias e pesquisas, 

destacando-se nos estudos organizacionais e, principalmente, na teoria institucional 
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quando articulada com a sustentabilidade. O funcionalismo acredita na ordem e na 

existência concreta das coisas. A ordenação social é atrelada ao entendimento dos 

papeis humanos na sociedade. Seu caráter tangível e isento de juízo de valor, 

permite ao cientista observar o fenômeno com o rigor e método considerados 

adequados. Dessa forma, pretende produzir conhecimento empírico para ser 

utilizado pela sociedade (CHAEBO; GUIMARÃES, 2014). 

No que se refere à classificação geral, essa pesquisa se caracterizou como 

qualitativa, com fins descritivos e utilizando a estratégia de estudo de caso. A 

pesquisa será qualitativa, considerando o interesse de aprofundar o conhecimento 

sobre um caso específico, neste caso compreender o processo de 

institucionalização da sustentabilidade organizacional na Itaipu Binacional do ponto 

de vista dos informantes. A análise qualitativa possibilita estudar um fenômeno em 

profundidade, com suas especificidades e contextualizações. Ela ―[...] envolve o 

estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos que descrevem 

momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos‖ 

(DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 16). 

Neste cenário, demanda-se o entendimento do pesquisador de como se dá o 

processo da situação estudada, buscando responder aos questionamentos de 

―como‖ e ―por que‖ os fatos ocorrem naquele contexto, mostrando-se a mais 

adequada para viabilização deste estudo (BAUER; GASKELL, 2015).  

Quanto aos fins, é um estudo descritivo, uma vez que os dados coletados 

foram apresentados por meio de transcrições de entrevistas e anotações de campo. 

Segundo Godoy (2006), a pesquisa descritiva busca ilustrar a complexidade de uma 

determinada situação e os aspectos nela envolvidos, apresenta um relato detalhado 

da configuração, estrutura, atividade, mudanças e relacionamentos com outros 

fenômenos. Neste caso, buscaram-se detalhar quais são as práticas de SO 

adotadas na usina, bem como os acontecimentos, fatos e fenômenos relacionados 

ao grau de institucionalização da SO e do nível de SO.  

Esta pesquisa foi classificada, também, como sendo um estudo de caso. Yin 

(2010, p. 39) explica que ―o estudo de caso é uma investigação empírica que aborda 

fenômenos contemporâneos em profundidade e em seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre fenômenos e contexto não são claramente 

evidentes‖. Pesquisadores têm utilizado o estudo de caso para responder a 

questões do tipo ―como‖ e ―por que‖ certos fenômenos ocorrem, devendo ser 
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analisados dentro de um contexto real (GODOY, 2006). Essa estratégia ainda 

possibilita combinar diversos tipos de métodos para coleta de dados, como arquivos, 

entrevistas, questionários e observação, a fim de se obter melhor entendimento do 

problema de pesquisa (YIN, 2010). Neste estudo, ele permitirá compreender quais 

são as práticas organizacionais voltadas para a sustentabilidade e em que grau de 

institucionalização elas se encontram atualmente? 

Quanto ao nível e unidade de análise, fez-se a escolha considerando o 

problema ou questão de pesquisa do investigador (GODOY, 2006). Para a coleta de 

dados deste estudo, o nível definido foi o organizacional, consideradas as práticas 

organizacionais como unidade de análise.  

Com relação à perspectiva temporal, o estudo foi caracterizado como 

pesquisa de dados transversais, uma vez que seus elementos são investigados 

somente uma vez ao longo do tempo (BABIN et al., 2005, p. 87). A coleta de dados 

na organização aconteceu no mês de setembro de 2016, após os ajustes 

necessários oriundos da qualificação. As pessoas investigadas foram aquelas que 

atuam diretamente com a gestão ambiental, social e sustentabilidade organizacional 

e puderam fornecer as informações necessárias para responder aos objetivos e 

problema deste trabalho. Dependeu também das condições de acesso 

proporcionadas pelos responsáveis da empresa, conforme autorização obtida do 

diretor-geral da Itaipu em 22 de maio de 2016 (anexo A).  

 

 

.2 MODELO TEÓRICO E CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Para demonstrar como a pesquisa foi conduzida, a partir dos dados coletados 

por meio das entrevistas, documentos, livros próprios, revistas especializadas, sites 

e relatórios de sustentabilidade da Itaipu, estabeleceu-se um modelo teórico 

representativo (Figura 2), que traz as categorias de análise. Cada categoria foi 

analisada de maneira independente, sendo que as flechas representam as relações 

entre as categorias. 
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Figura 2: Modelo teórico de estudo 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

O modelo teórico propôs a articulação dos temas TBL, nível de 

sustentabilidade organizacional e institucionalização da sustentabilidade 

organizacional, facilitando a visualização das principais categorias de análise para a 

pesquisa empírica e as discussões sobre o processo de pesquisa.  

As categorias de análise referem-se aos constructos que são objetos de 

estudo na pesquisa (BAUER; GASKELL, 2015). Para que a pesquisa atinja os 

objetivos propostos, é necessário categorizar as informações fundamentais para a 

conclusão do trabalho. Existem dois tipos de definições de categorias: a constitutiva 

e a operacional. A definição constitutiva (D.C) define a categoria conceitualmente, ou 

seja, apresenta a definição daquilo será investigado em um nível de ideias abstratas 

e na busca de significados (BAUER; GASKELL, 2015). Já a definição operacional 

(D.O) faz uma ponte entre os conceitos e as observações, ou seja, fornece uma 

definição que permite com que uma determinada categoria seja compreendida 

(RICHARDSON, 2008). Nesta pesquisa foram utilizadas ambas as definições. 

As categorias de análise desta dissertação foram criadas a partir da teoria de 

Tolbert e Zucker (1999), que propõem o processo de institucionalização em três 

fases distintas, composto pelos níveis de habitualização, objetificação e 

sedimentação; pelas dimensões da TBL propostas por Elkington (2011) e pelos 

níveis de sustentabilidade organizacional propostos por Van Marrewijk (2010). 

Dentro de cada categoria foram criadas subcategorias em consonância com os 

autores, que são apresentados nos Quadros 10 e 11 juntamente com as definições 

constitutivas (D.C) e as definições operacionais (D.O): 
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Quadro 10: Categorias de análise 

Categorias Subcategorias D.C D.O 

H
a
b

it
u

a
li
z
a
ç

ã
o

 

Inovação  

Ação que produz modificações 
causando ruptura ou melhoria 
contínua em busca do 
aperfeiçoamento dos serviços 
(FREEMAN; PEREZ, 1988; 
QUINELLO; NASCIMENTO, 
2009). 

Realizou-se com as entrevistas 
do roteiro semiestruturado 
(questões 1 e 2), observação do 
ambiente e diário de pesquisa. 

Estrutura 

A forma pela qual o trabalho é 
dividido em tarefas diferentes e 
como essas são coordenadas 
(MINTZBERG, 2003). 

Realizou-se com as entrevistas 
do roteiro semiestruturado 
(questões 3 e 4), observação do 
ambiente e diário de pesquisa. 

Políticas e 
Procedimentos 

Os novos arranjos 
organizacionais adquirem 
políticas e procedimentos 
específicos dentro da 
organização (TOLBER; 
ZUCKER, 1999). 

 Realizou-se com as entrevistas 
do roteiro semiestruturado 
(questões 5 e 6), observação do 
ambiente e diário de pesquisa. 

O
b

je
ti

fi
c
a
ç
ã
o

 

Consenso 
social 

Quanto maior o grau de 
institucionalização, menor é a 
resistência e maior é o consenso 
social sobre o valor da estrutura 
(OLIVER,1991). 

Realizou-se com as entrevistas 
do roteiro semiestruturado 
(questões 7 e 8), observação do 
ambiente e diário de pesquisa. 

Monitoramento 
interorganizacio
nal 

Análise das empresas 
concorrentes a fim de buscarem 
ações legitimadas (DIMAGGIO; 
POWEL, 1991). 

Realizou-se com as entrevistas 
do roteiro semiestruturado 
(questão 9), observação do 
ambiente e diário de pesquisa. 

Difusão da 
estrutura 

As formas organizacionais se 
tornam mais legítimas quando se 
espalham (DIMAGGIO; POWEL, 
1991). 

Realizou-se com as entrevistas 
do roteiro semiestruturado 
(questão 10), observação do 
ambiente e diário de pesquisa. 

Presença de 
champions 

Um grupo que tem interesse na 
estrutura pode promover a sua 
difusão (TOLBER; ZUCKER, 
1999). 

Realizou-se com as entrevistas 
do roteiro semiestruturado 
(questão 11), observação do 
ambiente e diário de pesquisa. 

S
e
d

im
e
n

ta
ç
ã
o

 

Resultados 
positivos 

É necessária uma relação 
positiva entre a 
institucionalização e os 
resultados (TOLBER; ZUCKER, 
1999). 

Realizou-se com as entrevistas 
do roteiro semiestruturado 
(questões 12 e 13), observação 
do ambiente e diário de 
pesquisa. 

Continuidade 
da estrutura 

Continuidade histórica da 
estrutura adotada (TOLBER; 
ZUCKER, 1999). 

Realizou-se com as entrevistas 
do roteiro semiestruturado 
(questões 16 e 17), observação 
do ambiente e diário de 
pesquisa. 

Baixa 
resistência 

A baixa resistência assegura a 
perpetuação da estrutura no 
tempo (ZUCKER, 1989). 

Realizou-se com as entrevistas 
do roteiro semiestruturado 
(questões 14 e 15), observação 
do ambiente e diário de 
pesquisa. 

Fonte: Adaptado de Alves (2012). 

 

Na sequência, as demais categorias de análise: 
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Quadro 11: Categorias de análise 

Categorias Subcategorias D.C D.O 

T
B

L
 

Pilar Social 

Envolve a preocupação com os 
impactos sociais das inovações 
nas comunidades humanas 
dentro e fora da organização 
(desemprego; exclusão social; 
pobreza; diversidade 
organizacional) (ELKINGTON, 
2011). 

Analisaram-se as práticas sociais 
apresentadas no relatório de 
sustentabilidade de 2015, com 
suporte das entrevistas para 
melhor compreensão dos dados. 

Pilar Ambiental 

Preocupa-se com os impactos 
ambientais gerados pelo uso de 
recursos naturais e pelas 
emissões de poluentes 
(ELKINGTON, 2011). 

Analisaram-se as práticas 
ambientais apresentadas no 
relatório de sustentabilidade de 
2015, com suporte das 
entrevistas para melhor 
compreensão dos dados. 

Pilar 
Econômico 

Refere-se à obtenção de lucro e 
a geração de vantagens 
competitivas (ELKINGTON, 
2011). 

Analisaram-se as práticas 
econômicas apresentadas no 
relatório de sustentabilidade de 
2015, com suporte das 
entrevistas para melhor 
compreensão dos dados. 
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SO consciente / 
conservadora 

Procura equilibrar as 
preocupações econômicas, 
sociais e ambientais, com o 
mesmo patamar de importância 
(VAN MARREWIJK, 2010). 

Realizou-se com as entrevistas 
do roteiro semiestruturado 
(questões 18 e 19), observação 
do ambiente e diário de 
pesquisa. 

SO sinérgica 

Busca por soluções equilibradas 
e funcionais, criando valor nos 
aspectos econômicos, sociais e 
ambientais da organização, em 
uma abordagem sinérgica, onde 
todos ganham em conjunto (VAN 
MARREWIJK, 2010). 

Realizou-se com as entrevistas 
do roteiro semiestruturado 
(questões 20 e 21), observação 
do ambiente e diário de 
pesquisa. 

SO holística 

A SO é totalmente integrada e 
incorporada em todos os 
aspectos da organização, 
visando contribuir para a 
qualidade e a continuação da 
vida, agora e no futuro (VAN 
MARREWIJK, 2010). 

Realizou-se com as entrevistas 
do roteiro semiestruturado 
(questões 22 e 23), observação 
do ambiente e diário de 
pesquisa. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

As categorias presentes nos Quadros 10 e 11 são apresentadas no 

referencial teórico, com propósito de permitir que a coleta de dados forneça 

informações necessárias à pesquisa, respondendo os objetivos do trabalho e 

acrescentando informações que possam colaborar com o estudo. 

As subcategorias consideradas foram: inovação, estrutura, monitoramento 

interorganizacional e políticas e procedimentos (habitualização); consenso social, 

difusão da estrutura e presença de champions (objetificação); resultados positivos, 

continuidade da estrutura e baixa resistência (sedimentação); pilar social, pilar 
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ambiental e pilar econômico (TBL); e SO consciente/conservadora, SO sinérgica e 

SO holística (nível de sustentabilidade organizacional). 

 

 

3.3 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

Esse estudo foi realizado na Itaipu Binacional. A empresa foi selecionada por 

ser uma organização de relevância estratégica para os sistemas elétricos do Brasil e 

Paraguai. Ela possui práticas de sustentabilidade estabelecidas e recentemente 

reformulou sua estratégia motivada em princípios e valores da sustentabilidade 

(ITAIPU, 2015). 

Seu modelo de operação sustentável e gestão participativa promovem 

respeito à natureza e desenvolvimento sustentável a 29 municípios brasileiros da 

sua região de influência, sobretudo desde 2003, quando externalizou seu 

compromisso com a sustentabilidade (ITAIPU, 2016). 

Desde então, as ações de Itaipu ligadas à sustentabilidade se expandiram e 

se diversificaram criando um marco histórico de transformação organizacional. A 

usina se destaca pelo cuidado e preservação de rios e nascentes que fornecem 

água para o seu reservatório, proteção de animais e plantas silvestres, 

estabelecimento de corredores de biodiversidade e, sobretudo, pelas ações de 

educação e transformação socioambiental que estão mudando a qualidade de vida 

de sua região de influência (FILHO; SEDOR; FINCK; ASANOME, 2011). 

A organização também publica anualmente, desde 2002, seu relatório de 

sustentabilidade, que segue a versão mais atual das diretrizes da Global Reporting 

Initiative (GRI), e o conjunto de indicadores do suplemento setorial de energia 

elétrica. As medidas adotadas visam à disseminação e a incorporação da cultura da 

sustentabilidade entre seus funcionários a fim de buscar melhores condições 

socioambientais ao planeta (ITAIPU, 2015). 

 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E DE ANÁLISE DA PESQUISA 

 

Esse estudo foi composto por fontes de evidências primárias e secundárias. 

As primárias foram formadas pela combinação de entrevistas semiestruturadas, 
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observação não-participante e diário de pesquisa. As secundárias foram compostas 

por documentos e registros em arquivos. 

A entrevista na pesquisa qualitativa é pautada na fala dos indivíduos e busca 

conhecer como eles compreendem o mundo por meio de discursos (STAKE, 2011). 

Os respondentes podem ser questionados sobre os fatos relacionados ao assunto, 

além de sua opinião e interpretações a respeito de determinados eventos (YIN, 

2010). O pesquisador tem a liberdade para questionar fatos que não foram 

previamente imaginados e que não estavam originalmente incluídos. Isso possibilita 

que surjam informações inesperadas e esclarecedoras, enriquecendo as 

descobertas (STAKE, 2011). 

A escolha da técnica de entrevistas como fonte de evidências se justifica pela 

relevância da obtenção de informações e percepções dos funcionários sobre a 

institucionalização da sustentabilidade na organização e seu nível de SO. Deve-se 

buscar captar as percepções dos entrevistados sobre a história da organização, 

além dos fatores situacionais, motivadores, facilitadores, barreiras e consequências 

do fenômeno investigado. Para proporcionar maior amplitude na pesquisa, foram 

entrevistados 12 funcionários, nos escritórios de Curitiba e Foz do Iguaçu. O critério 

de indicação dos entrevistados foi intencional, de acordo com o posicionamento 

hierárquico (estratégico, tático, operacional), tempo de atuação na empresa, nível de 

conhecimento e consonância com o tema central do estudo. 

As entrevistas foram aplicadas com a utilização de um roteiro semiestruturado 

(apêndice A), considerando o referencial teórico e as categorias de análise (Quadros 

10 e 11), desse trabalho. Elas foram gravadas e posteriormente transcritas, com o 

consentimento prévio dos entrevistados, que assinaram um termo de consentimento 

livre e esclarecido (apêndice B).  

O roteiro de entrevista foi organizado em duas seções: a primeira coletou 

informações com o objetivo de caracterizar o entrevistado (sexo, telefone, e-mail, 

formação acadêmica, função atual, tempo de trabalho); a segunda seção foi 

composta por questões construídas a partir do referencial teórico e teve como 

objetivos coletar informações sobre o nível de sustentabilidade organizacional na 

empresa em estudo e o grau de institucionalização das práticas da sustentabilidade 

(apêndice A), em consonância com as categorias de análise apresentadas no item 

3.2. Para construção das questões sobre o grau de institucionalização das práticas 

da sustentabilidade, foi adaptado o modelo de Alves (2012), já testado e validado, 
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que auxiliou a responder os objetivos da pesquisa. 

A observação, por sua vez, abarca tudo que não pode ser dito, porém pode 

ser captado por um observador atento e persistente (STAKE, 2011). Segundo Godoy 

(2006), a observação é muito utilizada em estudos de caso, pois permite 

compreender a forma como as pessoas agem no cotidiano, além de facilitar o 

entendimento de eventos e/ou comportamentos (FRASER; GONDIM, 2004). 

Nesta pesquisa, a observação foi não-participante, pois foi mantido um 

distanciamento entre o observador e o fenômeno a ser observado (FRASER; 

GONDIM, 2004). Também foi analisado o contexto histórico da organização, visto 

que, de acordo com Berger e Luckmann (2003), é impossível compreender 

adequadamente uma organização sem entender o processo histórico em que está 

envolta. A observação ocorreu durante as visitas na Itaipu Binacional, objeto desta 

pesquisa, para compreender as práticas, as interações e os eventos que envolvem 

as ações de sustentabilidade organizacional (BARDIN, 2016). 

O roteiro de entrevista semiestruturado foi apresentado a especialistas, 

professores e dois funcionários da Itaipu Binacional, a fim realizar um pré-teste, 

verificando a clareza e compreensão das questões de pesquisa, bem como a 

adequação ao contexto e ao tema a ser estudado. Na sequência, foram realizadas 

as alterações necessárias para que ele fosse mais efetivo no alcance dos seus 

objetivos. A validação do instrumento de pesquisa ocorreu na banca de qualificação 

desta dissertação com quatro professores de programas de pós-graduação em 

Administração. 

Já o diário de pesquisa é um método de documentação que permite examinar 

os eventos relatados em seu contexto natural e espontâneo, usado para registrar as 

experiências e os problemas de campo ou o contato com os entrevistados (FLICK, 

2009). Desse modo, foi utilizado o diário de pesquisa durante a observação 

realizada na empresa, bem como nas entrevistas com os sujeitos da investigação 

(apêndice C). 

As fontes secundárias foram definidas neste estudo como documentos e 

registros em arquivos. O uso de documentos serve para complementar outras fontes 

de informações, e é caracterizado por qualquer registro escrito tais como 

regulamentos, relatórios, pareceres, entre outros (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 2004). Nesta pesquisa, os dados secundários considerados 

foram os materiais informativos da empresa, livros próprios, revistas especializadas, 
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os relatórios de sustentabilidade, sites da organização e pesquisas já realizadas na 

usina. A análise desses documentos teve como finalidade levantar informações e 

ampliar a compreensão de fatos e objeto temporal, social, histórico e cultural do foco 

estudado. O quadro 12 apresenta a síntese dos principais documentos analisados: 

 

Quadro 12: Documentos analisados na pesquisa 

Documentos Tipo de documento Acesso ao documento 

Website Oficial  Digital (site) Público - internet 

Relatórios de sustentabilidade 

Relatório de 2015 – físico 
(impresso) e digital (PDF) 
Relatório de 2014 – físico 
(impresso) e digital (PDF) 
Relatório de 2013 – físico 
(impresso) e digital (PDF) 
Relatório de 2012 – físico 
(impresso) e digital (PDF) 

Público – internet, e 
Privado – disponibilizado pela 
usina 

Estudo de caso cultivando água boa Digital (PDF) 
Privado – disponibilizado pela 
usina 

Atos oficiais da Itaipu Binacional Físico (impresso) 
Privado – disponibilizado pela 
usina 

Natureza jurídica da Itaipu Físico (impresso) 
Privado – disponibilizado pela 
usina 

Roteiro para compras sustentáveis – 
2015 

Físico (impresso) 
Privado – disponibilizado pela 
usina 

Código de conduta para fornecedores 
da Itaipu  

Físico (impresso) 
Privado – disponibilizado pela 
usina 

Tese: o processo de transição 
sociotécnica para a ecoinovação a 
partir da relação multinível: o caso dos 
programas da Itaipu Brasil 

Digital (PDF) Público - internet 

Artigo: análise de iniciativas voltadas à 
utilização de energias renováveis: o 
caso de Itaipu Binacional 

Digital (PDF) Público - internet 

Artigo: a gestão de instrumentos 
contratuais na usina de Itaipu: uma 
análise a partir da teoria dos custos de 
transação 

Digital (PDF) Público - internet 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.  

 

Os dados coletados e transcritos foram analisados à luz do referencial teórico, 

utilizando a análise de conteúdo como técnica de análise de dados. Para Bardin 

(2016, p. 44), a análise de conteúdo representa ―um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens‖. Para Flick (2009) ela abarca um conjunto de técnicas 

de verificação das comunicações, que pode explicar os fatos e reduzir a 

complexidade de uma coleção de textos.  
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Mozzato e Grzbovski (2011, p. 732) ressaltam que a ―importância da análise 

de conteúdo para os estudos organizacionais é cada vez maior e tem evoluído em 

virtude da preocupação com o rigor científico e a profundidade das pesquisas‖. 

Assim, o pesquisador qualitativo utiliza essa técnica para analisar o conteúdo escrito 

ou gravado, bem como as expressões pessoais dos pesquisados, as observações 

comportamentais e o estudo do ambiente físico (BAUER; GASKELL, 2015). Assim, 

todos os elementos citados servem como evidência para estudo, a exemplo do 

contato com o pesquisado, a observação dos gestos e movimentos e oscilações da 

fala, fornecendo dados importantes para uma análise profunda (MOZZATO; 

GRZYBOVSKI, 2011).  

Neste sentido, cabe destacar as diferentes fases da análise de conteúdo, que 

se organiza em três aspectos: a pré-análise; a exploração do material; o tratamento 

dos resultados, a inferência e a interpretação. A pré-análise é a fase de organização 

propriamente dita, que busca sistematizar as ideias, de modo a conduzir as ações 

sucessivas, num plano de análise. Na sequência, a exploração do material consiste 

em operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras 

previamente formuladas. Por fim, segue-se com o tratamento dos resultados obtidos 

de maneira a serem significativos e válidos, para então propor inferências e 

interpretações a propósito dos objetivos previstos ou descobertas inesperadas 

(BARDIN, 2016). 

Cabe destacar que o tratamento dos materiais também é conhecido por 

codificação. Nela se faz o estabelecimento de categorias de análise, que surgem a 

partir dos dados coletados, possuindo como finalidade uma objetivação ao longo do 

tratamento dos dados (MINAYO, 2011). Neste estudo, a análise de conteúdo foi 

realizada com base nas categorias de análise apresentadas no tópico 3.3 de modelo 

teórico e categorias de análise. 

Além da análise de conteúdo, a técnica de triangulação de dados foi utilizada 

para o tratamento, a análise e a interpretação das evidências. Para Stake (2011, p. 

443), ―[...] a triangulação é considerada como um processo de múltiplas percepções 

para esclarecer significados, verificando a repetição de observações e 

interpretações‖. Desta forma, os dados coletados são triangulados, fato que permite 

ao pesquisador abordar o caso com mais amplitude, além de manter o rigor 

metodológico exigido na produção do conhecimento científico (YIN, 2010). 

 Nesta pesquisa, foi realizada a triangulação por meio de entrevistas de 
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funcionários, diário de pesquisa, análise documental, relatórios, sites, pesquisas 

anteriores, observação não-participante, entre outros, relacionando com a literatura 

abordada. Primeiramente os dados foram separados e depois categorizados de 

acordo com a fundamentação teórica, condizentes aos objetivos deste trabalho.  Na 

sequência foram escolhidos os documentos e os entrevistados que compuseram a 

base de dados para o estudo. Posteriormente, o material foi lido e organizado, 

constituindo os indicadores para fundamentar a interpretação. As categorias foram 

utilizadas para inferência e, posteriormente, interpretação e análise, oferecendo 

elementos para as considerações finais. 

 

 

3.5 OBJETIVOS E SÍNTESE DO MÉTODO DE PESQUISA 

 

No Quadro 13, apresentam-se de forma sintética, os objetivos e métodos de 

pesquisa utilizados nesta dissertação com as características, dimensão de tempo, 

natureza das variáveis, meios de investigação, critério de seleção dos sujeitos da 

pesquisa, pessoas entrevistadas, instrumento de pesquisa, coleta de dados e 

técnicas de análise a serem utilizadas. 
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Quadro 13: Objetivos e síntese do método de pesquisa 

Categorias/Aspectos Etapas e/ou Como 

Objetivo geral Compreender o grau de institucionalização das práticas de 
sustentabilidade organizacional na Itaipu Binacional.  

Objetivos específicos a) Identificar as práticas de sustentabilidade da Itaipu 
Binacional por meio do relatório de sustentabilidade de 
2015, com suporte das entrevistas para melhor 
compreensão dos dados. 
b) Verificar o nível de sustentabilidade organizacional na 
empresa em estudo com auxílio da observação não 
participante; entrevistas semiestruturadas e diário de 
pesquisa. 
c) Compreender o grau de institucionalização das práticas 
da sustentabilidade na organização por meio da 
observação não participante; entrevistas semiestruturadas 
e diário de pesquisa. 

Características da pesquisa Perspectiva funcionalista, abordagem qualitativa, 
caracterizada como descritiva. 

Estratégia de investigação Estudo de caso na Itaipu Binacional. 

Instrumentos de coleta de 
dados 

Dados primários: observação não-participante; entrevistas 
semiestruturadas e diário de pesquisa. 
Dados secundários: relatórios de sustentabilidade, site, 
pesquisas anteriores, documentos e registros em arquivos. 

Dimensão de tempo Única, em setembro de 2016. 

Pessoas entrevistadas 12 funcionários brasileiros, selecionados de acordo com o 
posicionamento hierárquico (estratégico, tático, 
operacional), tempo de atuação na empresa, nível de 
conhecimento e consonância com o tema central do estudo.  

Técnica de análise de dados Análise de conteúdo. 
Triangulação de dados. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O Quadro 13 apresenta os objetivos e a síntese dos métodos de pesquisa, 

servindo como resumo para maior compreensão do método estudo. Na sequência, 

apresenta-se a Figura 3, a qual demonstra a interação das fontes de dados, 

instrumentos de pesquisa e técnica de análise de dados, como forma de responder 

aos objetivos do trabalho e problema de pesquisa. 
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Figura 3: Interação das fontes de dados, instrumentos de pesquisa e técnica de análise de dados 

 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

A Figura 3 demonstra a estratégia de pesquisa que foi aplicada. Por meio do 

estudo das entrevistas realizadas com os funcionários, do diário de pesquisa, da 

observação não participante, bem como da avaliação dos relatórios de 

sustentabilidade, site, pesquisas anteriores, documentos e registros em arquivos 

coletados da organização, foi conduzida a técnica de análise de dados. Foram 

utilizadas a análise de conteúdo e a triangulação das informações para então se 

alcançar os objetivos e problema de pesquisa, os quais foram respondidos nas 

considerações finais do trabalho.  

Apresenta-se a seguir a análise dos dados coletas, a partir dos eixos 

dispostos no roteiro semiestruturado com suas respectivas categorias 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Este capítulo tem como objetivo discutir e compreender os resultados da 

pesquisa. Inicialmente, é apresentada a organização foco do estudo, a Itaipu 

Binacional. Na sequência, é explorado o primeiro objetivo específico desta 

dissertação, que é descrever as práticas de sustentabilidade da empresa. Esse item 

foi respondido considerando o último relatório de sustentabilidade, exercício de 

2015, com suporte nas entrevistas e observação não participante para melhor 

compreensão dos dados. Tal medida foi adotada devido à amplitude da empresa, 

que conta com um portfólio de práticas associadas à TBL, que poderiam não ser 

mencionadas se questionadas diretamente aos seus funcionários.  

O segundo objetivo específico, identificar o grau de institucionalização das 

práticas da sustentabilidade organizacional e, o terceiro, verificar o nível de 

sustentabilidade organizacional, foram respondidos por meio da observação-não 

participante, entrevistas semiestruturadas e diário de pesquisa. 

Foram apresentadas, portanto: a) a organização foco do estudo; b) as 

práticas de sustentabilidade da Itaipu Binacional; c) as análises do processo de 

institucionalização, e d) as análises do nível de sustentabilidade organizacional. 

 

 

4.1 ORGANIZAÇÃO FOCO DO ESTUDO 

 

Este estudo foi realizado na Itaipu Binacional.  Essa empresa é juridicamente 

internacional, responsável pela construção e gestão de uma usina, construída no 

período de 1975 a 1982. Ela é criada e regida pelo tratado de Itaipu, assinado em 26 

de abril de 1973. Fazem parte do tratado três documentos complementares: 

 

O Anexo A, que é o Estatuto da empresa; o Anexo B, que apresenta a 
descrição geral das instalações e obras auxiliares destinadas à produção de 
energia elétrica; e o Anexo C, no qual estão definidas as bases financeiras e 
de prestação dos serviços de eletricidade, documento considerado de 
vanguarda já que foi estruturado para que a dívida da empresa estivesse 
paga após 50 anos de vigor do Tratado — o que se dará em 2023. Em 
alguns aspectos, todos esses documentos podem ser revistos e atualizados 
por meio das Notas Reversais, trocadas entre as duas nações, após comum 
acordo (ITAIPU, 2013, p. 13). 
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 A usina está localizada sobre o Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil (Foz 

do Iguaçu) e o Paraguai (Hernandárias). As sedes são nas cidades de Brasília e 

Assunção, com escritórios em Curitiba, Foz do Iguaçu, Guaíra, Santa Helena, São 

Paulo e Cidade de Leste (ITAIPU, 2016). 

Embora possua base legal própria, procura estar alinhada aos paradigmas 

jurídicos vigentes nos dois países sócios. Os governos do Brasil e do Paraguai, 

representados pelas Centrais Elétricas do Brasil (Eletrobrás) e Administración 

Nacional de Electricidad (Ande) respectivamente, compartilham igualmente a posse, 

a administração e o direito de aquisição da energia produzida para consumo próprio 

(ITAIPU, 2016). 

A organização se destaca como importante fonte hidráulica em geração de 

energia renovável. Em três décadas de operação, sua produção já ultrapassou 2,2 

bilhões de megawatts-hora (MWH), energia suficiente para prover o consumo 

mundial durante 37 dias (ITAIPU, 2015). Tais resultados lhe conferem liderança 

mundial em produção acumulada de energia limpa e renovável. Em 2015 sua 

produção foi 1,6% maior que a do ano anterior e 2,5% maior que a registrada pela 

hidrelétrica chinesa Três Gargantas (ITAIPU, 2016). 

Nos últimos anos, busca integrar os pressupostos de sustentabilidade em sua 

gestão. No ano de 2012 a usina criou um mapa estratégico corporativo, com metas e 

objetivos que devem ser atingidos até 2020, alinhando excelência operativa, 

desenvolvimento socioeconômico e responsabilidade socioambiental em um mesmo 

patamar de importância (ITAIPU, 2015). 

Assim, adequou missão, visão e política a fim de assegurar que os novos 

valores se institucionalizem. A missão, ou razão de ser, que constava no plano 

estratégico 1998 - 2002, aprovada pela resolução do conselho de administração 

RCA-016/97 de 09/07/1997, era estabelecida como: "aproveitamento hidrelétrico dos 

recursos hídricos do rio Paraná, pertencentes em condomínio aos dois países, 

desde e inclusive o Salto Grande de Sete Quedas, ou Salto de Guaíra, até a foz do 

rio Iguaçu". Com a reformulação do plano estratégico de 2003-2007, ficou 

concretizada como: ―gerar energia elétrica de qualidade, com responsabilidade 

social e ambiental, impulsionando o desenvolvimento econômico, turístico e 

tecnológico sustentável, no Brasil e no Paraguai‖. Percebe-se neste item a sua 

preocupação com a sustentabilidade, pois além da geração de energia, contempla a 

responsabilidade social, a ambiental e o cuidado com o entorno (ITAIPU, 2016). 
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Sua visão, que representa o que a empresa pretende ser, foi incorporada ao 

plano estratégico da Itaipu em 2011, expõe um desafio: ―até 2020, a Itaipu 

Binacional se consolidará como a geradora de energia limpa e renovável com 

melhor o desempenho operativo e as melhores práticas de sustentabilidade do 

mundo, impulsionando o desenvolvimento sustentável e a integração regional‖. 

Evidencia-se, que quando analisada de maneira fragmentada, sua visão aborda 

aspectos do ambiente interno da organização, como ser geradora de energia limpa 

com o melhor desempenho operativo e ter as melhores práticas de sustentabilidade 

do mundo; quanto ao ambiente externo, impulsionar o desenvolvimento sustentável 

e a integração regional. 

A política de sustentabilidade também foi considerada. Ela estabelece os 

princípios e valores que devem ser perseguidos para atingir os objetivos propostos. 

Desta forma, ficou assim determinada (Quadro 14): 

 
Quadro 14: Política de sustentabilidade da Itaipu 

Corporativa 

Gestão racional, equilibrada e eficiente das pessoas, recursos e processos 
empresariais. 
Relações éticas, transparentes e justas, respeitando as diferenças. 
Visão e gestão amplas, integradas e colaborativas das ações.  
Compromisso com a melhoria contínua e inovação.  
Gestão integrada dos riscos empresariais. 
Compras sustentáveis e desenvolvimento de fornecedores locais. 

Meio Ambiente 
Geração, incentivo e uso de energia proveniente de fontes limpas e renováveis.;  
Atuação em parceria com os atores sociais para a sustentabilidade. 
Conservação e preservação do meio ambiente e respeito à biodiversidade. 

Desenvolvimento 
Econômico 

Participação como agente ativo no desenvolvimento humano sustentável.  
Promoção do desenvolvimento sustentável do território. 

Cultural 

Utilização eficaz das competências e experiências presentes na estrutura da 
Itaipu Binacional e suas fundações. 
Promoção e consolidação da cultura de sustentabilidade sendo um exemplo 
para o mundo.  
Valorização de atitudes sustentáveis. 

Fonte: Adaptado de Itaipu (2016).  

 

As mudanças introduzidas na missão, visão e política possibilitaram incluir as 

preocupações com o TBL no planejamento estratégico da empresa. Além disso, a 

diretoria da Itaipu, em sintonia com a política da empresa Eletrobrás, criou o sistema 

de gestão da sustentabilidade (SGS), que é um fórum de discussões que perpassa 

todos os setores e funções da Itaipu, sem estar ancorado em um departamento 

específico. Sua estrutura é representada por uma mandala, composta por quatro 

dimensões, sendo elas: corporativa, de meio ambiente, socioeconômica e cultural. 

Nela, a diretoria está no centro, seguida das respectivas assessorias de 
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planejamento: o assessor de planejamento empresarial, os assessores de 

planejamento e coordenação das diretorias e o coordenador da sustentabilidade. Por 

fim, cabe aos articuladores fazerem o diálogo com o todo e auxiliar na execução das 

iniciativas propostas (ITAIPU, 2016). 

Segundo o entrevistado ―L‖, a mandala demonstra o relacionamento entre 

todas as áreas e os pilares em que a Itaipu atua. Acrescenta ainda que ―para que 

uma determinada ação da empresa seja sustentável, ela precisa ser 

economicamente viável, socialmente responsável, ambientalmente correta e 

culturalmente aceita‖ (Entrevistado ―L‖). 

Como forma de sintetizar e oficializar suas ações, a empresa publica 

anualmente, desde 2003, seu relatório de sustentabilidade. No documento são 

representadas as informações econômicas, de governança e de produção 

energética adotada pelo Brasil e Paraguai. Ele tem o objetivo de envolver a alta 

gestão no processo, mapear os públicos de interesse da usina e focar em temas que 

dizem respeito à sustentabilidade (ITAIPU, 2016). 

As quatro primeiras versões foram elaboradas no modelo de balanço social e 

a partir de 2007, passaram a seguir as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI). 

O relatório mais recente, de 2015, foi elaborado conforme a nova geração de regras 

da GRI, regras G4, a partir de uma adoção voluntária. Sua principal limitação é a de 

que algumas práticas socioambientais e de gestão de pessoas consideram apenas 

iniciativas da margem brasileira (ITAIPU, 2016). 

O relatório é elaborado pela assessoria de responsabilidade social, e conta 

com o auxílio de representantes de todas as diretorias e de três fundações. Sua 

validação é realizada por representantes internos da Itaipu, além de ser submetido a 

uma empresa de verificação independente que segue a norma brasileira de 

contabilidade TO 3000, emitida pelo conselho federal de contabilidade (ITAIPU, 

2016). 

Para melhor compreensão evolução histórica da Itaipu, segue o Quadro 15, 

com sua linha do tempo e principais acontecimentos: 
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Quadro 15: Linha do tempo Itaipu Binacional 

Ano Marco Histórico 

1966 Assinatura da Ata do Iguaçu: Brasil e Paraguai iniciam negociações de um acordo para 
aproveitamento energético do Rio Paraná. 

1973  Em 26 de abril, os presidentes do Brasil e do Paraguai assinam o Tratado de Itaipu. 

1974 A entidade Itaipu Binacional é formada e a infraestrutura para receber os trabalhadores 
começa a ser montada. 

1975 Início da construção da usina. O projeto inicial previa 18 unidades geradoras, totalizando 
potência instalada de 12.600 megawatts (MW) e produção anual de 75 milhões de 
megawatts-hora (MWh). 

1982 Formação do reservatório em apenas 14 dias. No dia 5 de novembro a Itaipu foi 
oficialmente inaugurada. 

1984 A primeira unidade geradora começa a produzir energia, em fase de testes. A operação 
comercial iniciou um ano depois. 

1991 A 18ª unidade geradora entra em operação e os municípios e estados brasileiros são 
incluídos na distribuição de royalties. 

1997 Refinanciamento da dívida da construção da usina junto à Eletrobras. 

1999 A Itaipu alcança a produção de 90 milhões de MWh de energia. 

2000 Pela primeira vez, a Itaipu bate o recorde mundial de geração de energia ao produzir 
93.427.598 MWh. 

2003 Inclusão da responsabilidade social e ambiental e do desenvolvimento econômico, 
turístico e tecnológico sustentável na missão da empresa. 

2005 Notas Reversais estabelecem que as iniciativas social e ambiental são componentes 
permanentes na empresa. É implantado processo seletivo público para contratação de 
empregados. 

2006 Adesão aos preceitos da Lei Sarbanes-Oxley (SOX). 

2007 Entra em operação a última unidade geradora instalada, totalizando 20 e potência de 14 
mil MW. 

2008 A Itaipu ultrapassa o seu próprio recorde mundial ao gerar 94.684.781 MWh. 

2009 Criação da Ouvidoria (Brasil) e Defensoria (Paraguai). 

2010 Criação da Assessoria de Responsabilidade Social. 

2012 A Itaipu registra pela terceira vez a maior produção mundial de energia, com 98.287.128 
MWh. É lançado o Sistema de Gestão para a Sustentabilidade (SGS). 

2013 Ao gerar 98.630.035 MWh, a Itaipu atinge a marca de maior geradora de energia elétrica 
do mundo pela quarta vez. 

2014 A binacional celebra 40 anos de sua criação e 30 anos de geração de energia. 

2015 A usina retoma a liderança mundial em geração anual de energia elétrica, que no ano 
anterior havia sido conquistada pela hidrelétrica chinesa Três Gargantas. 

Fonte: Itaipu, 2016, p. 10. 

 

Percebe-se a preocupação da usina em expandir suas atividades, 

acompanhada pelo cuidado com os indivíduos e o meio ambiente. Atualmente ela 

possui representatividade nacional e internacional, tanto que recebeu a premiação 

pela melhor prática de gestão de recursos hídricos do mundo, concedido pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), com o programa "Cultivando Água Boa"; 

obteve ainda: certificação Life, que atesta a eficiência do sistema de gestão 

ambiental e conservação da biodiversidade; prêmio Cumbres de Guadarrama, em 

janeiro de 2015, onde a comunidade de Madri (Espanha) reconhece bons exemplos 
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de ecologia, de organizações, governos, parques nacionais e pessoas; prêmio Ojo 

de Plata, reconhecimento do observatório regional de responsabilidade social para a 

América Latina e Caribe às boas práticas e experiências em responsabilidade social; 

Reconhecimento da revista América Economia, como a empresa de melhor 

rendimento na América Latina em 2014 (ITAIPU, 2016). 

Assim, a experiência da Itaipu tem inspirado diversas organizações ao redor 

do mundo a incorporar os pressupostos sustentáveis em suas práticas, sendo 

consultada pelos seus projetos de gestão e educação ambiental, pesquisa e 

desenvolvimento em energias renováveis, apoio ao turismo regional e iniciativas 

para o fomento à melhoria nas condições de educação, saúde, emprego e renda em 

sua região de influência. 

Na sequência, é apresentado o perfil dos respondentes da pesquisa de 

campo. 

 

 

4.1.1 Perfil dos entrevistados 

 

Conforme exposto no Quadro 16, o perfil dos entrevistados foi delineado por 

meio da disposição de informações como: sexo, idade, tempo de trabalho, formação 

e função. Para garantir a preservação da identidade destes, os 12 entrevistados 

foram denominados por meio de letras maiúsculas do alfabeto: entrevistado ―A‖, 

entrevistado ―B‖, entrevistado ―C‖, entrevistado ―D‖, entrevistado ―E‖, entrevistado 

―F‖, entrevistado ―G‖, entrevistado ―H‖, entrevistado ―I‖, entrevistado ―J‖, entrevistado 

―K‖ e entrevistado ―L‖.   
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Quadro 16: Perfil dos respondentes 

Nome 
fictício 

Sexo Idade 
(anos) 

Tempo de 
trabalho 
(anos) 

Formação Função 

A Masculino 35 8 Mestrado em educação 
ambiental 

Diretor de coordenação e 
meio ambiente 

B Masculino 49 29 Especialização em 
negociação 

Serviços gerais 

C Masculino 51 27  Especialização em gestão 
da produção 

Superintendência de 
produção 

D Masculino 61 7 Especialização em 
energias renováveis 

Assistente do diretor 

E Masculino 43 9 Especialização em 
planejamento de 
comunicação integrada 

Assessor de 
comunicação social 

F Masculino 41 16 Especialização em 
administração 

Assistente do diretor 
técnico executivo 

G Masculino 44 5 Mestrado em 
sustentabilidade 

Divisão de planejamento 
de compras 

H Feminino 53 23 Especialização em 
direitos humanos 

Chefe da assessoria de 
responsabilidade social  

I Feminino 49 29 Especialização em 
Administração 

Chefe da assessoria de 
responsabilidade social  

J Masculino 35  9 Mestrado em 
sustentabilidade 

Responsabilidade social 
e sustentabilidade 

K Masculino 53 28 Mestrado em 
administração estratégica 

Diretoria financeira 

L Masculino 49 13 Especialização em gestão Assessor de 
planejamento 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As seis primeiras entrevistas, referentes aos nomes fictícios que vão de ―A‖ à 

―F‖, foram realizadas em Foz do Iguaçu, nos dias 13 e 14 de setembro de 2016, e as 

seis últimas, de ―G‖ à ―L‖, em Curitiba, no dia 23 de setembro de 2016. As duas 

cidades foram escolhidas de acordo com o cargo dos respondentes para 

proporcionar maior amplitude de respostas e também por questões de 

acessibilidade. As gravações tiveram duração média de 49 minutos cada, 

totalizando, aproximadamente, nove horas e quarenta e oito minutos de gravação. 

Os participantes desse estudo atuam em áreas funcionais distintas, entre elas 

administrativa, técnica, estratégica, financeira, coordenação e meio ambiente, 

porém, todas vinculadas à sustentabilidade. Dos 12 entrevistados, 83,33% são do 

sexo masculino e 16,67% feminino, resultado este coerente ao perfil de empregados 

da empresa, que é composto por 80,57% de homens, fator que pode estar atrelado 

às características de sua atividade finalística, geração de hidroeletricidade (ITAIPU, 

2016). Destaca-se que a idade média dos respondentes é de 47 anos, e com tempo 

médio de trabalho na empresa de 17 anos. 
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A formação dos profissionais ficou representada por 66,67% de especialistas 

e 33,33% de mestres. Estes percentuais refletem a preocupação da empresa com a 

escolaridade. A Itaipu busca pessoas qualificadas e também fornece condições para 

que os colaboradores se aperfeiçoem, por meio de programas de treinamentos, 

incentivos financeiros para especialização, dentre outros. 

Apresentam-se a seguir, as práticas de sustentabilidade da Itaipu Binacional, 

obtidas através do relatório de sustentabilidade de 2015, de entrevistas com 

funcionários e do site da organização.  

 

 

4.2 PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE DA ITAIPU BINACIONAL 

 

Desde o início da sua formação em 1973, a Itaipu atua com preocupações em 

relação à sustentabilidade. Ela busca inovar constantemente, mudando a ênfase do 

crescimento econômico (com foco na quantidade) para incorporar também as 

qualidades ambientais e sociais, considerando as três dimensões da 

sustentabilidade propostas por Elkington (2011), o Triple Botton Line (TBL). Essa 

postura tem transformado as estratégias organizacionais, levando à construção de 

um conjunto de princípios, normas e leis que orientem os indivíduos e as 

organizações a assumir comportamentos mais éticos e responsáveis nos negócios 

(HOPWOOD; MELLOR; O‘BRIEN, 2005).  

Dentro desse contexto, para demonstrar os compromissos assumidos com a 

preservação do planeta em longo prazo e explicitar para a sociedade as suas 

práticas, a usina publica anualmente um relatório de sustentabilidade. O documento 

segue os padrões internacionais, sendo elaborado conforme as regras G4, quarta 

versão do GRI lançada em 2013, e relata as principais iniciativas sociais, ambientais 

e econômicas que são adotadas. 

O relatório de sustentabilidade também é uma importante ferramenta de 

gestão, apresentando-se como um canal de comunicação com diversos públicos, 

incluindo funcionários e partes interessadas. Na sequência, baseando-se no relatório 

mais recente de sustentabilidade, o de 2015, são apresentadas as principais ações 

de sustentabilidade organizacional adotadas pela Itaipu Binacional, considerando 

cada um dos pilares do TBL. As entrevistas e a observação não participante foram 

utilizadas como suporte para melhor compreensão dos dados. 
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Inicia-se com a exposição das práticas ambientais adotadas pela Itaipu 

Binacional.  

 

 

4.2.1 Práticas ambientais 

 
As práticas de sustentabilidade correspondem à viabilidade ambiental. Ela 

fomenta a reflexão das organizações sobre suas ações ambientais, buscando 

minimizar os impactos negativos e maximizar os positivos. Envolvem conformidades 

com as regulamentações impostas pelo governo; atendimento a normas 

internacionais; iniciativas como reciclagem ou utilização eficiente dos recursos 

energéticos; avaliação das operações organizacionais de seus produtos, processos 

e serviços que podem afetar o acesso das futuras gerações aos recursos naturais 

críticos e eliminação de gastos desnecessários, bem como emissões elevadas 

(JAMALI, 2006). 

Dentro deste contexto, a preocupação da Itaipu com o meio ambiente surgiu 

com o início de suas atividades, em 1973. Na época, a empresa elaborou o plano 

básico para conservação do meio ambiente, iniciativa considerada inovadora na 

conservação dos ecossistemas, priorizando a água, que é a matéria-prima do seu 

negócio. Esse aspecto pode ser observado na fala do entrevistado ―H‖:  

 

as primeiras iniciativas de sustentabilidade foram com um plano diretor de 
meio ambiente feito durante a fase do projeto de instalação da usina. As 
atividades se concentraram muito na área ambiental, com a operação de 
resgate dos animais, quando foi enchido o reservatório, a criação de 
hospital veterinário, refúgios, entre outros. Teve também a questão do 
repovoamento da flora naquela região, no entorno da usina, assim como 
todo um estudo da ectiofauna, que foram avançando com o passar dos 
anos (Entrevistado H). 

 

Esse cuidado se deve ao fato de que o principal risco ambiental na Itaipu é o 

comprometimento da segurança física da barragem. Para sua prevenção, a usina 

conta com mais de 2,4 mil instrumentos de monitoramento instalados, onde 

regularmente são feitas inspeções visuais e auscultação, além de monitoramento 

sismológico e auditoria de consultores civis (ITAIPU, 2015). 

 

para a construção da maior geradora de energia elétrica do mundo, foram 
desapropriados no Brasil 101.092,5 hectares. Deste total, 57% da área está 
submersa e constitui ecossistemas aquáticos e 43% são área destinadas à 
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proteção do reservatório. Dos 34 mil hectares de áreas de propriedade da 
Itaipu no lado brasileiro, 18 mil já estavam devastados devido às atividades 
agropecuárias desenvolvidas na região em período anterior à formação do 
reservatório, e passaram por processos de recuperação (ITAIPU, 2015, p. 
84).  

 

Essa preocupação com a segurança das barragens também representa uma 

adequação da empresa a legislação vigente, por meio do cumprimento da lei nº 

12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de 

Segurança de Barragens (PNSB) e cria o Sistema Nacional de Informações 

sobre Segurança de Barragens (SNISB), alterando a redação do art. 35 da Lei 

no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4o da Lei no 9.984, de 17 de julho de 

2000 (PLANALTO, 2017). 

 

no plano se segurança de barragens (PSB), um dos instrumentos previstos 
pelo art. 6° é o plano de ação de emergência (PAE), exigido para barragens 
com dano potencial alto. A lei 12.334 estabelece que o PAE determine as 
ações a serem executadas pelo empreendedor em uma situação de 
emergência, identificando procedimentos preventivos e corretivos, 
estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades afetadas e os  
agentes que deverão ser mobilizados (ITAIPU, 2016, p. 35). 

 

Contata-se, assim, que embora as ações da Itaipu possuam caráter 

voluntário, uma vez que ela é regida por um tratado internacional, e deve se 

submeter às exigências desse normativo, ela busca estar alinhada às obrigações 

previstas na legislação brasileira e paraguaia, e envida esforços para atender os 

requisitos previstos em tais legislações em todas suas unidades operacionais 

(entrevistado ―J‖). 

Atualmente, entre as principais iniciativas da área se encontra o programa 

cultivando água boa (CAB), criado em 2003. Ele foi desenvolvido para representar o 

novo paradigma de Itaipu Binacional, sendo inspirado em documentos reconhecidos, 

nacional e internacionalmente, como por exemplo, a Carta da Terra, o Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, 

Agenda 21, Plano Nacional de Recursos Hídricos, e os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (FILHO; SEDOR; FINCK; ASANOME, 2011). 

Sua denominação ―foi estabelecida como um verbo no gerúndio para denotar 

ação em processo contínuo, realçando a necessidade permanente de cultivar a 

água, para mantê-la abundante, perene e com qualidade na área das microbacias 

da BP3‖ (FILHO; SEDOR; FINCK; ASANOME, 2011). 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12334.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12334.htm
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O CAB atua na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná 3 (BP3), distribuído ao longo 

de 28 municípios do oeste do Paraná e um do Mato Grosso do Sul, todos em 

margem brasileira. Esta bacia abrange uma população de aproximadamente um 

milhão de habitantes e aproximadamente 35 mil propriedades rurais. Trata-se de um 

portfólio composto por 20 programas desdobrados em 65 projetos que espelham a 

nova política de Itaipu: ampliação do foco para a responsabilidade social, 

sustentabilidade e desenvolvimento regional (14 programas) e a excelência 

administrativa, financeira e jurídica (5 programas) (FILHO; SEDOR; FINCK; 

ASANOME, 2011). 

O programa busca engajar os segmentos vulneráveis, tais como comunidades 

indígenas, pescadores, quilombolas, catadores de recicláveis e pequenos 

produtores. Suas ações são destinadas à recuperação de micro bacias, proteção de 

nascentes, recomposição de matas ciliares, conservação de solos, readequação de 

estradas, instalação de abastecedouros comunitários, implantação de cisternas para 

reuso da água, promoção de sistemas de produção, consumo sustentável e 

educação ambiental. Diante da sua relevância, o CAB foi eleito a melhor prática em 

gestão de recursos hídricos do mundo, concedido pela ONU, além de ser 

reconhecido como uma tecnologia socioambiental que está sendo replicado em 

regiões do Brasil e também na Guatemala, Republica Dominicana, Uruguai, 

Argentina e Paraguai (ITAIPU, 2016).  

A empresa também assumiu voluntariamente um compromisso junto a 

Eletrobrás para a utilização de combustíveis mais econômicos e que não agridam o 

meio ambiente, buscando reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Assim, 

realizou a ―renovação da frota própria com veículos mais eficientes e maior utilização 

de veículos elétricos e movidos a bi metano ou etanol, em detrimento aos movidos a 

diesel e gasolina‖ (ITAIPU, 2016, p. 87). 

Nesse mesmo sentido, possui programas voltados ao desenvolvimento de 

fontes alternativas de energia, como o aproveitamento dos dejetos de animais, como 

porcos e bois e por meio da utilização de biodigestores, que minimizam os impactos 

negativos ao ambiente. Assim, os agricultores da região de influência da usina estão 

gerando eletricidade a baixo custo, o chamado biogás, que é considerado uma 

energia limpa (Entrevistado ―B‖). 

Também adotou medidas para reduzir seu consumo energia. Entre as 

principais ações estão a ―modernização do sistema de iluminação de vias de acesso, 
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a otimização da iluminação interna, infraestrutura elétrica e de aparelhos 

condicionadores de ar, e a atualização do sistema de bombeamento das estações 

de tratamento de águas‖ (ITAIPU, 2016, p. 87). 

Além das iniciativas citadas acima, a Itaipu desenvolve e apoia inúmeros 

projetos ambientais. Em seu último relatório, de 2015, estão elencados seus 

principais programas e objetivos (Quadro 17): 
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Quadro 17: Programas e projetos ambientais desenvolvidos ou apoiados pela Itaipu 

Gestão por Bacias Hidrográficas 

Objetivo Promover o manejo e a conservação sustentável da água e do solo na bacia da Itaipu, 
consolidando a gestão por bacia hidrográfica. 

Monitoramento e Avaliação Ambiental 

Objetivo Realizar diagnósticos e avaliações ambientais para fornecer parâmetros de qualidade da 
água, orientando os usos múltiplos do reservatório (geração de energia; abastecimento 
público industrial e agropecuário; e preservação da vida aquática), bem como análises 
ambientais e de amostras biológicas provenientes de diversas atividades da Itaipu, 
incluindo o zoológico e o hospital veterinário mantido no Refúgio Biológico Bela Vista. 
 

Biodiversidade, Nosso Patrimônio 

Objetivo Contribuir para a preservação, conservação e recuperação da flora e fauna regional, 
valorizando a biodiversidade nas áreas protegidas e reservatório. 

Educação Ambiental 

Objetivo Sensibilizar pessoas e grupos sociais para atuar, autoeducar e contribuir na educação 
de outros indivíduos para a construção de sociedades sustentáveis. 

Valorização do Patrimônio Institucional e Regional 

Objetivo Resgatar, preservar, valorizar e difundir o patrimônio histórico-cultural, técnico-científica 
e ambiental da Itaipu e região, tornando-se um verdadeiro instrumento de comunicação 
e educação entre as gerações presentes, passadas e futuras. 

Produção de Peixes em Nossas Águas 

Objetivo Fortalecer a fauna íctica nativa no reservatório e em outros cursos hídricos, assim como 
apoiar a pesca e a aquicultura como meio de geração de renda e nutrição para as 
comunidades regionais. 

Desenvolvimento Rural Sustentável 

 Apoiar e fortalecer os segmentos mais vulneráveis da população rural, nas áreas de 
interesse da Itaipu, por meio da produção agropecuária sustentável, através da rede de 
serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). 

Segurança de barragens 

Objetivo Desenvolver pesquisa aplicada por meio do Centro de Estudos Avançados em 
Segurança de Barragens (Ceasb) sobre os comportamentos das estruturas e seus 
respectivos materiais; desenvolver técnicas de inteligência computacional relacionadas 
ao comportamento e segurança de barragens. 

Tecnologias de transmissão e distribuição 

Objetivo Realizar pesquisas, testes e verificações do desempenho dinâmico de equipamentos e 
sistemas associados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em 
plataforma digital de simulação em tempo real no Laboratório de Automação e 
Simulação de Sistemas Elétricos (Lasse). 

Pesquisas em Hidrogênio 

Objetivo Desenvolver estudos no Núcleo de Pesquisas em Hidrogênio (NUPHI) que possibilitem 
que a Itaipu, no futuro, extraia hidrogênio a partir da água e energia excedente. 
Armazenado em grandes cilindros, na forma de gás, o hidrogênio pode ser utilizado em 
células a combustível e produzir energia elétrica para abastecer residências, indústrias e 
até veículos elétricos. 

Centro Internacional de Hidroinformática 

Objetivo Promover a hidroinformática (ramo da ciência da computação dedicado à gestão das 
águas) e consolidar-se como referência internacional. - Operacionalizar e acompanhar o 
desenvolvimento tecnológico e a implementação de tecnologias de forma integrada, por 
meio de projetos e programas relacionados às energias renováveis, com ênfase na 
gestão territorial de recursos hídricos. 

Plataforma de Energias Renováveis 

Objetivo Difundir o uso das fontes de energias renováveis e tecnologias energéticas eficientes, 
com ênfase no biogás, por meio do desenvolvimento de projetos que possibilitem criar 
novas oportunidades de negócio e proporcionar autonomia energética para os setores 
agropecuário e agroindustrial, paralelamente a um processo de saneamento ambiental. 

Veículo Elétrico 

Objetivo Fomentar a pesquisa e a inovação na tecnologia para desenvolvimento de soluções em 
mobilidade, e apoiar iniciativas de desenvolvimento de fontes de energia renováveis e 

Continua... 
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limpas, buscando-se a eficiência energética e o desenvolvimento sustentável da área de 
influência. 

Projeto e construção do gabinete para monitoramento dos peixes do Canal da Piracema 

Objetivo Desenvolver ferramentas (hardware e software) para aprimoramento do sistema 
baseado em tecnologia RFID (identificação por radiofrequência) utilizado no 
rastreamento de peixes marcados com transponder passivo integrado (PIT-tags) no 
Canal da Piracema, empregando tecnologias de software livre. 

Proteção (margem brasileira) 

Objetivo Servir de suporte para a fauna e flora nativas, reduzir erosão, assoreamento e a 
poluição dos recursos hídricos, com área total de 34.000 hectares de área refloresta às 
margens do reservatório. 

Corredor ecológico Santa Maria 

Objetivo Interligar a mata ciliar do reservatório da Itaipu ao Parque Nacional do Iguaçu, que 
possui 13 quilômetros de extensão. 

Canal da Piracema 

Objetivo Promover a conectividade entre as populações de peixes migratórios, conectando o Rio 
Paraná (abaixo da usina) ao reservatório. Esse corredor de peixes possui 10,3 
quilômetros de extensão e é o maior e mais complexo do mundo. Espécies como pacu, 
dourado e carimba recebem marcação eletrônica e são monitorados; 61 espécies foram 
registradas no local no período 2014-2015. 

Refúgios biológicos 

Objetivo Realizar estudos e pesquisas em espécies da flora e fauna e ações de educação 
ambiental para a população, em oito reservas e refúgios no Brasil e no Paraguai. 

Criadouro de animais silvestres da Itaipu Binacional (Casib) 

Objetivo Realizar pesquisas de reprodução em cativeiro de espécies regionais raras ou 
ameaçadas de extinção no país. 

Zoológico Roberto Ribas Lange 

Objetivo Abrigar animais da fauna regional oriundos do Casib, de outros zoológicos ou que são 
destinados por órgãos ambientais. 

Hospital veterinário 

Objetivo Prestar atendimento ambulatorial e clínico, cirurgias e necrópsias a animais silvestres 
(livres ou em cativeiro), além de promover pesquisas científicas. 
 

Banco de germoplasma 

Objetivo Estocar material genético de espécies de animais e plantas nativas, em nitrogênio e 
porta sementes. 

Viveiro florestal 

Objetivo Produzir mudas de espécies nativas que são destinadas para recuperação das matas 
ciliares na região, faixa de proteção e refúgios. 

Horto medicinal/ervanário 

Objetivo Realizar atividades de educação, cultivo, beneficiamento e distribuição de espécies 
medicinais, condimentares e aromáticas que atendem aos programas Plantas 
Medicinais e Desenvolvimento Rural Sustentável. 

Fonte: Adaptado de Itaipu (2016) 

 

O relatório demonstra a preocupação da usina com a preservação do meio 

ambiente por meio da adoção de um portfólio de programas e ações que beneficiam 

a própria organização, os moradores da região, e a sociedade como um todo. Esses 

resultados estão em consonância com os pressupostos defendidos por Munck 

(2003), ao afirmar que o pilar ambiental prioriza avaliar produtos, processos e 

serviços buscando eliminar os gastos desnecessários, reduzir emissões elevadas e 

minimizar práticas que possam afetar o acesso das gerações futuras aos recursos 

naturais. 
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Cabe também destacar a interligação das questões ambientais e sociais, que 

em muitos momentos são trabalhados de maneira conjunta, como afirma o 

entrevistado H: 

 

temos programas da área ambiental que a principal característica deles é a 
social. Vamos pegar o programa de catadores de material reciclável, ele 
tem um componente ambiental, por que eles são agentes ambientais, mas o 
componente socioeconômico é muito mais forte, porque você está 
recuperando um segmento vulnerável, dando desde educação, 
emponderando a pessoa com documentação, incentivando que eles se 
organizassem em cooperativas, passassem a ter seus próprios carrinhos 
(Entrevistado H).  

  

Concluída a apresentação das principais práticas ambientais, parte-se para a 

exposição das práticas sociais. 

 

 

4.2.2 Práticas sociais 

 

As práticas de sustentabilidade social dizem respeito à viabilidade social, 

contemplando os impactos que as organizações causam nos sistemas sociais por 

meio de suas atividades operacionais. Envolvem questões relacionadas à saúde 

pública; exclusão social; bem-estar e sobrevivência das comunidades; pobreza; 

competências e educação; justiça social; segurança e boas condições de trabalho; 

direitos humanos e trabalhistas e diversidades organizacionais (SACHS, 2008). 

Considerando a importância do tema, a Itaipu apresentou suas primeiras 

preocupações sociais ainda na fase de construção da usina, como destacado pelo 

entrevistado H:  

 

na área social a gente teve um trabalho a partir de 1978, que é quando a 
usina ainda estava em obras, mas já tinha uma estrutura, digamos assim, 
administrativa e de pessoal. A gente tinha um trabalho com os jovens 
aprendizes. Naquela época nem existia essa nomenclatura, e não havia um 
programa de governo institucionalizado, não havia uma legislação. Mas a 
Itaipu começou a receber esses jovens de origem mais carente e hoje esse 
programa é o programa onde há maior investimento social, e é conhecido 
como programa de iniciação e incentivo ao trabalho (Entrevistado H). 

 

A partir de então, a empresa avançou desenvolvendo iniciativas nas áreas de 

saúde, educação, cultura, turismo, capacitação profissional e melhorias em 

infraestrutura com vistas ao desenvolvimento local e regional. O relatório de 2015 
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destaca os principais compromissos sociais assumidos voluntariamente pela 

empresa; são eles (ITAIPU, 2016, p. 12): 

 

Carta da terra; Pacto global (organização das nações unidas - ONU); 
Princípios de Empoderamento das mulheres (pacto global e ONU 
mulheres); Programa pro-equidade de gênero (secretaria de politicas para 
as mulheres do governo federal); Pacto nacional pela erradicação do 
trabalho escravo no Brasil (organização internacional do trabalho - OIT); 
Pacto contra a exploração de crianças e adolescentes nas rodovias 
brasileiras (Childhood); Declaração de compromisso corporativo no 
enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes 
(secretaria nacional de direitos humanos); Empresa amiga da criança 
(fundação Abrinq); Consenso de Istambul sobre a água; Pacto das águas; 
Tratado de educação ambiental para sociedades sustentáveis e 
responsabilidade global; Princípios para educação empresarial responsável; 
Projeto gestaotransparente.org.  

 

As questões sociais também são tratadas estrategicamente, onde se 

destacam aquelas voltadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D+I). As 

principais áreas de interesse são: produção de energia, segurança de barragem, 

modernização da usina, meio ambiente, tecnologia de informação, tecnologia social, 

fontes de energia renovável e mobilidade elétrica sustentável. Tais iniciativas 

geralmente são orientadas pela Universidade Corporativa Itaipu e Fundação Parque 

Tecnológico Itaipu (ITAIPU, 2016). 

Ainda como fomento à P&D+I, houve aumento no número de laboratórios de 

pesquisa instalados e em operação; de demandas organizacionais que resultaram 

no desenvolvimento de produtos já implantados na usina, e em linhas de pesquisa 

que tiveram como resultados teses, dissertações e monografias. Além disso, foi 

firmada parceria com a Fundação Getúlio Vargas visando promover pesquisas no 

setor energético e beneficiar a própria usina e demais empresas do setor (ITAIPU, 

2016).  

Outro ponto de evidência é a gestão de pessoas. A empresa é responsável 

pela geração de 3.029 empregos diretos nos dois países, sendo 1.348 funcionários 

brasileiros.  As contratações são realizadas por meio de processo seletivo público, 

com reserva de vagas para candidatos com deficiência e pessoas negras, e não 

possui restrições para a contratação de mulheres. Os recém-contratados participam 

do programa de integração ao novo empregado (Pine) (ITAIPU, 2016).  

Dos empregados que ingressam na empresa, 95% permanecem nela até a 

aposentadoria (ITAIPU, 2013). Neste contexto, as demissões normalmente ocorrem 
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via programa permanente de desligamento voluntário (PPDV).  O PPDV acontece 

quando os empregados completam 100% das carências do plano de previdência 

complementar da Fundação Itaipu - Brasil de Previdência e Assistência Social 

(Fibra), dispondo o direito às verbas rescisórias de uma dispensa sem justa causa e 

também as indenização específica do programa (ITAPU, 2015). O tempo médio de 

permanência dos funcionários na empresa é de 25 anos, demonstrando alta 

retenção dos profissionais (ITAIPU, 2016). 

O salário-base e a remuneração são definidos considerando as 

especificidades da função e a qualificação profissional, não havendo diferença entre 

os sexos. Entre os principais benefícios concedidos estão: seguro de vida; plano de 

saúde; fundo de pensão; auxílio alimentação; auxílio educação; auxílio creche; 

auxílio enfermidade; assistência odontológica; auxílio funeral; licença maternidade 

(prorrogação); licença paternidade (prorrogação); salário família; liberação para 

exame final; reembolso de transporte escolar para filhos, e licença amamentação 

(ITAIPU, 2016).  

O relatório também destaca outros avanços obtidos na área, são eles: 

dispensa das mulheres, sem prejuízo da remuneração, para acompanhar filhos em 

casos de exames e internamentos; dispensa para as comemorações de dia das 

mães e pais; contratação de mulher como médica do trabalho; condições especiais 

para as gestantes; implantação do horário móvel para facilitar que pais e mães 

possam levar e buscar os filhos na escola; inclusão de companheiros (as) em união 

estável, inclusive homo afetivos, como dependentes dos benefícios concedidos pela 

empresa e ampliação do percentual feminino nos níveis gerenciais (ITAIPU, 2016). 

Quanto à ascensão na empresa, é adotado um plano de carreira e 

remuneração por competências. Por meio dele é estabelecida uma política pautada 

em meritocracia e com perspectivas de carreira e desenvolvimento profissional. As 

promoções devem atender a quatro requisitos: disponibilidade de vaga, bom 

desempenho, escolaridade e tempo no cargo/complexidade (ITAIPU, 2016). 

As ações educacionais também são incentivadas para propiciar o 

desenvolvimento de competências técnicas, humanas e gerenciais. A usina firmou 

parcerias com instituições de ensino, pesquisa e tecnologia, auxiliando no 

pagamento de cursos realizados fora da empresa. Além destas, são realizadas 

reflexões e conscientizações sobre o cuidado com a vida, comitês, comissões e 

programas de segurança e saúde no local de trabalho (ITAIPU, 2016). 
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Para sintetizar as ações sociais desenvolvidos e/ou apoiados pela Itaipu, 

seguem elencadas os principais delas, bem como seus objetivos (Quadro 18): 

 

Quadro 18: Programas e projetos sociais desenvolvidos ou apoiados pela Itaipu 

Incentivo ao turismo 

Objetivo Potencializar o desenvolvimento turístico de Foz do Iguaçu e região, por meio da 
articulação, campanhas de divulgação, capacitação para os profissionais do setor e 
investimentos em infraestrutura. 

Fundação parque tecnológico Itaipu (FPTI) 

Objetivo Impulsionar projetos e programas voltados para a inserção social, a geração de 
emprego e renda, a distribuição de conhecimento cientifico e tecnológico e o 
desenvolvimento regional, aproveitando os conhecimentos técnicos gerados pela 
construção e operação da usina. 

Fundação de saúde Itaiguapy - hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC) 

Objetivo Prestar assistência médico-hospitalar preventiva e curativa de alto nível a comunidade, 
por meio de convênios com a rede de saúde publica e privada, e propiciar condições 
para a formação e aperfeiçoamento de pessoal nas áreas médica e sanitária. 

Programa de voluntariado empresarial - força Voluntária 

Objetivo Estimular, fortalecer e valorizar a prática da cidadania junto aos empregados, por meio 
do serviço voluntário, bem como prestar apoio ao terceiro setor. Além de potencializar 
políticas publicas na região, o programa atua em consonância com a agenda mundial, e 
avalia como as atividades estão contribuindo com as metas propostas pela ONU nos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Saúde na fronteira 

Objetivo Apoiar as ações de saúde na área de influência da Itaipu, região da fronteira entre 
Brasil, Paraguai e Argentina, em consonância com as respectivas políticas públicas do 
setor. 

Plantas medicinais 

Objetivo Educar, desenvolver, cultivar, beneficiar e distribuir espécies medicinais, aromáticas e 
condimentares, com qualidade, para atender aos projetos socioeconômicos e ambientais 
da Itaipu e região, produzindo resultados tecnológicos e científicos. 

Energia solidária 

Objetivo Colaborar para a inclusão social da comunidade, promovendo seus direitos sociais e o 
desenvolvimento socioeconômico dos moradores da região da Vila C, vizinha à usina.  

Coleta solidária 

Objetivo Estimular e apoiar a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis da 
região da Bacia Hidrográfica do Paraná 3 (BP3) na gestão municipal integrada de 
resíduos sólidos.  

Sustentabilidade das comunidades indígenas 

Objetivo Desenvolver ações, em cooperação com órgãos legalmente competentes e 
organizações de apoio, nas áreas de infraestrutura, agropecuária, segurança alimentar e 
na área cultural para duas aldeias guaranis no município de Diamante do Oeste e uma 
em São Miguel do Iguaçu. 

Oeste em desenvolvimento 

Objetivo Promover o desenvolvimento econômico da região Oeste do Paraná por meio de um 
processo participativo, acesso a novas tecnologias e mobilização para a inovação, 
fomentando a cooperação entre os atores, públicos e privados, para o planejamento e a 
implementação de uma estratégia de desenvolvimento integrada. 

Patronato municipal de Foz do Iguaçu 

Objetivo Reinserir os egressos do sistema penitenciário na sociedade a partir da 
empregabilidade, cursos profissionalizantes e assistência nas esferas jurídica, 
psicológica, social, pedagógica e cultural. 

Programa de proteção à criança e ao adolescente (PPCA) 

Objetivo Articular e promover ações e campanhas com o objetivo de incentivar a defesa dos 
direitos da criança e do adolescente e contribuir no fortalecimento do combate ao 
trabalho infantil, à exploração sexual e outras formas de violência contra meninos e 
meninas na região da Tríplice Fronteira e de interesse da Itaipu. 

Continua... 
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Meninos do lago 

Objetivo Desenvolver a prática da canoagem entre crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social, melhorar o desempenho escolar, descobrir e incentivar novos 
talentos no esporte. 

Velejar é preciso 

Objetivo Implementar a prática de iatismo em Foz do Iguaçu, formando atletas aptos a participar 
de competições nacionais e internacionais. 

Jovens atletas 

Objetivo Desenvolver atividades desportivas para promover a cidadania e iniciar carreira no 
atletismo em diversas modalidades. 

Integrar 

Objetivo Melhorar a performance educacional e promover a inclusão digital e social de alunos, 
professores e da comunidade escolar por meio de apoio a adoção de ações educativas 
inovadoras e disponibilização de software educacional e recursos pedagógicos e 
tecnológicos. 

Educação financeira 

Objetivo Criar condições para melhoria da qualidade de vida dos empregados da Itaipu e dos 
segmentos menos favorecidos da sociedade na região, em especial a população de 
baixa renda a partir de conhecimento sobre a boa administração dos recursos 
financeiros. 

Fonte: Adaptado de Itaipu (2016) 

 

Os dados apresentados salientam o cuidado que a empresa dedica às 

práticas sociais voltadas aos seus funcionários e à comunidade. Como afirma Sachs 

(2008, p. 117), o desenvolvimento social deve ―promover a homogeneização da 

sociedade, reduzindo as distâncias sociais abismais que separam diferentes 

camadas da população‖. O autor ainda acrescenta que o crescimento econômico 

não traz desenvolvimento, a menos que gere emprego e contribua para a redução 

da pobreza e das desigualdades (SACHS, 2008). Concluída a apresentação desse 

aspecto, parte-se para a exposição das práticas econômicas. 

 

 

4.2.3 Práticas econômicas 

 

As práticas de sustentabilidade econômica se referem à viabilidade 

econômico-financeira e podem ser consideradas o alicerce para a SO. Representam 

aspectos como geração de vantagens competitivas, oferta de empregos, penetração 

em novos mercados e lucratividade considerável em longo prazo. Elas indicam a 

capacidade de realizar atividades de maneira responsável, reconhecida, com 

lucratividade e retorno social para a comunidade (AZAPAGIC; 2003; DYLLICK; 

HOCKERTS, 2002).  

Quanto à dimensão econômica, as bases financeiras da usina estão definidas 

no anexo C do tratado de Itaipu. Ele estabelece que a potência instalada disponível 
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seja contratada integralmente pela Eletrobrás e a Ande, assegurando previsibilidade 

de receita e diminuição dos riscos decorrentes de crises hidrológicas. Ou seja, ―caso 

um dos países não utilize toda a energia de que dispõe para consumo próprio, o 

outro país tem o direito de adquirir o excedente mediante remuneração por cessão 

de energia‖ (Entrevistado C). 

Como a empresa não objetiva lucro, a tarifa cobrada referente ao valor 

unitário do serviço de eletricidade deve ser suficiente para cobrir todos os seus 

custos. Devido a esse aspecto, seu desafio é assegurar o equilíbrio econômico-

financeiro, a fim de que a energia produzida possa ser oferecida com uma tarifa 

acessível ao consumidor final (ITAIPU, 2016). 

A receita acumulada histórica, desde 1985, relativa à prestação dos serviços 

de eletricidade, que inclui o faturamento da potência contratada, a remuneração por 

cessão de energia, dos royalties e do ressarcimento dos encargos de administração 

e supervisão relativos à energia adicional vinculada a potência contratada, atingiu a 

marca de US$ 75.337,3 milhões. No ano de 2015, o faturamento decorrente da 

prestação dos serviços de eletricidade totalizou US$ 3.680,8 milhões. Ainda neste 

ano, o valor aplicado foi de US$ 22,60 por quilowatt (KW) de potência mensal 

contratada, e 63% deste valor é utilizada para o pagamento da dívida de construção 

da usina (ITAIPU, 2016).  

Atualmente a usina é a maior produtora de energia limpa e renovável do 

planeta.  Possui 20 unidades geradoras, cada uma com capacidade nominal de 700 

de megawatt (MW), totalizando 14.000 MW de capacidade instalada. Sua produção 

acumulada histórica, desde 1984, é de 2.312.691.457 de megawatts-hora (MWh).  

Só no ano de 2015 a energia produzida foi de 89.215.404 MWh, o que representa 

um índice de produtividade e/ou eficiência de 96,49%, ou seja, 96,49% da água 

turbinável foi transformada efetivamente em energia elétrica. Tais resultados lhe 

conferem a responsabilidade pelo suprimento de 15% da energia elétrica do Brasil, e 

75% do mercado paraguaio, destacando-se por sua infraestrutura e garantindo aos 

países energia limpa e renovável com vistas ao crescimento sustentável (ITAIPU, 

2016). 

A Itaipu também paga royalties ao Brasil e ao Paraguai pela utilização do 

potencial hidráulico do Rio Paraná desde 1991. A compensação deve ser igualitária 

para os dois países. Os recursos arrecadados são utilizados prioritariamente em 
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programas de saúde, educação e segurança, promovendo o desenvolvimento local 

(ITAIPU, 2016). 

No Brasil, o pagamento é realizado para o tesouro nacional e a distribuição 

dos recursos entre os municípios, estados e união cabe à Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel). O valor pago a cada município é proporcional à extensão 

da área alagada. Os estados e cidades que foram indiretamente afetados pelo 

reservatório também recebem uma compensação. Em 2015 foram repassados mais 

de US$ 239,5 milhões de royalties (ITAIPU, 2016).  

Quanto à solidez econômica, ela foi atestada pelas agências internacionais de 

classificação de risco Standard & Poor‘s, Moody‘s e Fitch. Na avaliação realizada em 

2015 a empresa obteve nota AAA, posicionamento máximo na escala nacional. 

Também atingiu o índice de equilíbrio econômico-financeiro, demonstrando que as 

receitas operacionais supriram 101% do custo do serviço de eletricidade (ITAIPU, 

2016).  

No que se refere ao relacionamento com fornecedores, sua rede de negócios 

abrange empresas de diversos portes e tamanhos. Destas, aproximadamente 33% 

são fornecedores de materiais e 67% prestadores de serviço. Em 2015 dos 1.574 

fornecedores cadastrados, 541 estavam localizados no estado do Paraná, 

fomentando o comércio local (ITAIPU, 2016). 

Como forma de engajar seus fornecedores a empresa lançou o ―Projeto 

Envolve‖, que os estimula a avaliar o impacto de seus negócios, e os capacita a 

atender critérios de sustentabilidade. Assim, seus fornecedores são selecionados 

com base em critérios que assegurem os direitos humanos e trabalhistas, como 

explicitado no relatório de 2015 (ITAIPU, 2016, p. 80). 

 

A empresa exige na etapa de cadastramento o aceite e a concordância do 
fornecedor do código de conduta dos fornecedores que incluem aspectos de 
direitos humanos. E na minuta dos contratos há clausulas que dizem 
respeito à remuneração digna com base no mercado; liberdade de 
associação e de negociação coletiva; jornada de trabalho adequada; função 
compatível com o porte físico do trabalhador; saúde e segurança do 
trabalhador e ate proteção da pele quando expostos ao sol (como o 
fornecimento de protetor solar) e sanitárias (como o fornecimento de 
repelentes a mosquitos); não contratação de menores de 18 anos (exceto 
na condição de aprendiz); não utilização de operações identificadas com 
risco significativo de trabalho forcado, análogo ao escravo e exploração 
sexual; e respeito à equidade de gênero.  
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Atualmente, a Itaipu adquire e monitora o fornecimento de 33 objetos, sendo 

14 materiais e 19 serviços. Para maximizar os resultados dessa iniciativa, ela 

também desenvolveu um programa de compras sustentáveis, coordenado pela 

diretoria financeira,  que preza pela inclusão de requisitos de sustentabilidade nas 

aquisições de produtos e serviços. O programa propiciou a reflexão de que se os 

grandes compradores passarem a incluir requisitos de sustentabilidade nas suas 

compras ―poderá haver uma transformação nos processos de fabricação, no 

comportamento dos fornecedores, que podem se sentir pressionados a incluir esses 

requisitos pra atender os grandes compradores, e como consequência beneficiar 

todo o processo‖ (Entrevistado ―G‖).  

Diante da relevância do tema e por meio da sua experiência com essa 

metodologia de compras, a Itaipu participa da criação da International Organization 

for Standardization (ISO) 20.400, futura norma internacional para compras 

sustentáveis: 

 

hoje participamos do grupo de trabalho que está escrevendo a ISO 20.400 
que deverá ser publicada entre março e maio de 2017.A Itaipu chefiou 
delegações, sediou eventos, participou de outros eventos, então a Itaipu é 
uma convidada da ABNT e teve uma participação protagonista, e o mundo 
inteiro discutindo questões de compras sustentáveis, e o que nos deixa 
muito satisfeitos é de que 100% da Itaipu vai estar representada na ISO 
20.400. A satisfação é muito grande, mas isso só tem aumentado a nossa 
responsabilidade, e entendemos que ainda temos um grande caminho pela 
frente, e a nossa meta é de que a Itaipu seja referência em compras 
sustentáveis no mundo (Entrevistado ―G‖).  

  

Pode-se observar que as práticas de SO são coerentes com as atividades da 

empresa, e seus objetivos estão alinhados às estratégias organizacionais. Elas 

buscam integrar critérios de crescimento econômico com as qualidades ambientais e 

sociais, considerando as três dimensões da sustentabilidade propostas por Elkington 

(2011).  

Suas ações são de caráter voluntário, uma vez que a usina é regida por um 

tratado internacional, embora procure estar alinhadas às obrigações previstas na 

legislação brasileira e paraguaia, e envida esforços para atender os requisitos 

previstos em tais legislações em todas suas unidades operacionais (entrevistado 

―J‖). Assim, a usina se destaca pela promoção de iniciativas sustentáveis, servindo 

de inspiração para que empresas nacionais, internacionais, e a comunidade com a 
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qual se relaciona, assumam uma postura mais ética e responsável nos negócios, 

contribuindo com a qualidade econômica e socioambiental para as futuras gerações. 

A seguir, detalha-se como foi a institucionalização da sustentabilidade na 

empresa. 

 

 

4.3 ANÁLISES DO PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

A institucionalização acontece na organização com o passar do tempo, e 

reflete sua história particular, as pessoas que nela trabalham e a adaptação da 

gestão às mudanças decorrentes de interesses organizacionais (SELZNICK, 1971). 

Nessa perspectiva, a institucionalização é o processo de transformar crenças e 

ações em regras de conduta social aceitas como legítimas, e que perdurem com o 

tempo (MEYER; ROWAN,1977). 

Owen-Smith (2011) destaca que muitos estudos voltados para o processo de 

institucionalização têm tratado o conceito como binário, ou seja, é institucionalizado 

ou não é. No entanto, essa perspectiva ignora que a institucionalização é um 

processo, e que ―as práticas, estruturas, regras e convenções podem ser 

institucionalizadas para um grau maior ou menor‖ (OWEN-SMITH, 2011, p. 5). 

Para Zucker (1977, p. 726), a ―institucionalização é uma variável, com 

diferentes graus de institucionalização que alteram a persistência cultural que pode 

ser esperada‖. Dessa forma, a autora reforça que ela não é simplesmente presente 

ou ausente, mas que pode se referir a uma questão de grau. 

O tema também pode ser tratado como um conjunto de processos 

sequenciais – habitualização, objetificação e sedimentação – com variabilidade em 

diferentes níveis. Eles são conhecidos como estágio pré-institucional 

(habitualização); estágio semi-institucional (objetificação); e estágio de total 

institucionalização (sedimentação) (TOLBERT; ZUCKER, 1999).  

Considerando o modelo de institucionalização de Tolbert e Zucker (1999), 

este capítulo tem como objetivo compreender o grau de institucionalização das 

práticas da sustentabilidade na Itaipu Binacional. Iniciam-se as análises discorrendo 

sobre a fase de habitualização. 
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4.3.1 Primeira fase do processo de institucionalização 

 

O processo de institucionalização se inicia por meio de mudanças que 

acontecem na fase denominada de habitualização (TOLBERT; ZUCKER, 1999). 

Essa fase se caracteriza pela adoção de novos arranjos estruturais, que 

normalmente são respostas a problemas ou conjunto de problemas organizacionais 

específicos (ALVES, 2012). É nela também que ocorre a normalização das novas 

estruturas em políticas e procedimentos. Dentro da categoria habitualização foram 

consideradas três subcategorias, a saber: inovação; estrutura, e políticas e 

procedimentos. 

A inovação contempla as ações que produzem modificações fundamentais 

causando ruptura ou melhoria contínua em busca do aperfeiçoamento dos serviços 

(QUINELLO; NASCIMENTO, 2009). Nesse sentido, os entrevistados foram 

questionados sobre a inserção das práticas de sustentabilidade na Itaipu.  Segundo 

eles, a preocupação com a sustentabilidade se iniciou junto com a criação da 

hidroelétrica, cujo negócio é a geração de energia. No entanto, naquela época o 

assunto não era tratado com essa nomenclatura e nem estava explicitado nos 

objetivos estratégicos da organização. Esse aspecto pode ser observado na fala do 

Entrevistado A: 

 

a Itaipu sempre se preocupou a sustentabilidade. Talvez na época em que a 
Itaipu começou a ser pensada não se chamassem assim. Ela tem uma 
produção de energia considerada renovável, que é a questão da geração da 
hidroeletricidade, então só por esse viés já é uma característica que aponta 
a Itaipu como sustentável. Até 2003 essas ideias existiam, mas não 
estavam organizadas dentro de um programa geral, ou algo assim. [...] 
Então a partir de 2003 ocorre uma ampla visão de mudança estratégica na 
Itaipu, que antes não era declarado essa intenção de sustentabilidade 
(Entrevistado A). 

 

Essa nova formatação, marcada pelo ano de 2003, deve-se, primordialmente 

com a mudança do governo federal e a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a 

presidência da República. Ele sugeriu novas prerrogativas de trabalho para as 

estatais, e solicitou que fizessem uma gestão eficiente de seu negócio, com um 

papel de agentes indutores de desenvolvimento regional, com ênfase nos 

segmentos mais frágeis, econômica e socialmente, da população (FILHO; SEDOR; 

FINCK; ASANOME, 2011). Segundo o entrevistado H, 
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a gestão do presidente Lula, em 2003, foi um marco pra Itaipu nessas 
questões de sustentabilidade. O próprio presidente, na época, falou para as 
estatais que elas deveriam continuar fazendo o seu trabalho e melhorar 
seus processos, mas que também deveriam olhar para o seu entorno e 
trabalhar com essas comunidades, e também na questão ambiental pra 
desenvolvimento econômico, social, e claro preservação e proteção 
ambiental. Então a partir de 2003 a gente teve um ―boom‖ na questão 
ambiental, nós deixamos de tratar só dos municípios lindeiros e passamos a 
trabalhar com a bacia hidrográfica Paraná 3, que envolve 29 municípios, 
onde estão as nascentes dos pequenos rios que vão desaguar no nosso 
reservatório (Entrevistado H). 

 

Esse posicionamento da Itaipu pode remeter ao isomorfismo coercitivo, onde 

se observam pressões formais e informais exercidas pelo governo federal, para que 

a organização contribua com o desenvolvimento socioambiental em sua região de 

influência (DIMAGGIO; POWELL, 2005). O grande benefício do isomorfismo é 

assemelhar as práticas organizacionais e incorporar regras socialmente aceitas, 

moldando as estruturas aos requisitos exigidos pelos demais atores do campo 

organizacional (FONSECA, 2003).  

Além de atender às orientações governamentais, a Itaipu ampliou 

geograficamente suas ações e estabeleceu um novo plano estratégico na busca de 

―fazer melhor, mantendo o que já havia sido alcançado‖ (Entrevistado K). Assim, no 

ano de 2005, mudou sua missão, explicitando seu compromisso com 

responsabilidade social e ambiental, conforme oficializado pela nota reversal 

brasileira número 228: 

 

em decorrência do que antecede, informo à Vossa Excelência o 
entendimento do Governo brasileiro no sentido de que as iniciativas da 
Itaipu Binacional no campo da responsabilidade social e ambiental devem 
inserir-se como componente permanente na atividade de geração de 
energia, de acordo com a missão, política e diretrizes fixadas, ou que 
vieram a ser fixadas, pelo Conselho de Administração da entidade 
binacional (ITAIPU, 2005, p. 175).  

 

O escopo de sua missão passou a ser descrita como: ―gerar energia elétrica 

de qualidade, com responsabilidade social e ambiental, impulsionando o 

desenvolvimento econômico, turístico e tecnológico sustentável, no Brasil e no 

Paraguai‖. Dessa forma, passou a considerar questões de sustentabilidade em seus 

pressupostos. 

O entrevistado ―F‖ também destaca a atuação da Itaipu como pioneira em 

aspectos sustentáveis: 
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a Itaipu é uma inovação em si. Já existiam empresas binacionais em outras 
partes do mundo, mas a nossa foi a primeira a conseguir equilibrar, por 
meio de um tratado internacional, duas economias tão dispares quanto 
Brasil e Paraguai. Mas particularmente sobre a questão da sustentabilidade, 
considero que nossas ações podem sim ser consideradas inovações, em 
especial no setor elétrico, porque muitas delas foram originadas aqui e hoje 
servem de modelo para empresas de energia elétrica do mundo todo 
(Entrevistado ―F‖). 

 

O questionamento seguinte buscou conhecer se a inserção da temática 

sustentabilidade foi desencadeada por alguma pressão ambiental interna ou externa 

(social, dos governos Brasil e Paraguai). Os entrevistados ―K‖ e ―C‖ acreditam que 

existe uma pressão da sociedade para que o trabalho da usina não se limite à 

produção de energia. O entrevistado ―K‖ relata:  

 

eu acho que é uma pressão da sociedade como um todo, não só do Brasil 
como do Paraguai. É difícil para uma empresa que tem um faturamento 
como o nosso, de quase quatro bilhões de dólares ao ano, se limitar a uma 
planta industrial de geração de energia.A gente tem muito mais pra 
oferecer, até mesmo pelas limitações do estado com o cuidado com o todo, 
se dependia das empresas estatais para serem o braço avançado e fazer a 
articulação com a sociedade (Entrevistado ―K‖). 

 

O entrevistado ―C‖ complementa: 

 

quanto à pressão, eu acho que é uma mistura de tudo isso, e isso é bom.A 
sociedade cobra fazer uma ação antecipada diante do que vai acontecer. 
Não é só na Itaipu, mas nas hidroelétricas que há muito tempo entendem, 
umas mais outras menos, que se ela não tiver um cuidado mais amplo do 
que o cuidado exclusivo de produção de energia, elas vão ter problemas. 
Ou seja, coisas que aconteceram internacionalmente e nacionalmente 
certamente contribuíram para que a Itaipu fizesse a sua evolução nesse 
assunto, assim como ações feitas pela Itaipu de sucesso, também 
alimentam as questões nacionais e internacionais (Entrevistado C). 

 

O entrevistado―H‖, por sua vez, relembra a orientação vinda do governo 

federal e discrimina outros direcionamentos:  

 

a gente adotou uma orientação do governo federal. Mas de maneira geral 
seguimos alguns direcionamentos: a orientação do governo federal; o que 
os documentos planetários trazem; fortalecemos as politicas públicas de 
governo que são motores para a gente seguir nossos modelos de gestão; o 
trabalho em rede; e o foco nos desafios, problemas e potencialidades da 
nossa região (entrevistado H). 

 

Pode-se avaliar pelo conteúdo das afirmações que a opção pela temática 

sustentabilidade sempre esteve presente na organização, o que pode ser 
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consequência de sua atividade finalística, geração de hidroeletricidade, que 

necessita de água limpa e abundante para que seu processo produtivo seja mais 

eficiente. No entanto, as demandas sociais e a orientação governamental 

contribuíram para que a Itaipu perseguisse a legitimidade, agindo de maneira 

socialmente reconhecida, conduzindo aos pressupostos defendidos pelo 

isomorfismo coercitivo (DIMAGGIO; POWEL, 1991). 

Machado-da-Silva e Gonçalves (1999) destacam que tanto o ambiente quanto 

os indivíduos podem influenciar a dinâmica das instituições, e que as mudanças 

institucionais podem ser desencadeadas por eventos externos, mas, no entanto, os 

resultados são moldados por processos estruturados internamente.  

Os dados evidenciam que a SO pode ser considerada uma inovação, pois 

desde a época de sua criação existiram cuidados socioambientais, porém sem a 

formatação e estruturação atuais. Segundo Quinello e Nascimento (2009, p. 5) para 

que a ―inovação ocorra contínua e eficientemente dentro de um ambiente complexo, 

como o organizacional, é preciso reconhecer que o seu processo esteja 

institucionalizado‖. Esse processo pode aumentar a vantagem competitiva dos 

produtos ou serviços gerados, com sustentabilidade e legitimidade para os 

envolvidos (QUINELLO; NASCIMENTO, 2009).  

Esclarecido este aspecto, foram investigadas as políticas e procedimentos 

adotados, pois é por meio deles que ocorre a normalização dos arranjos 

organizacionais (TOLBERT; ZUCKER,1999). Neste sentido, os funcionários foram 

questionados sobre a forma como a SO está estrutura na usina. O entrevistado ―C‖ 

acredita que a preocupação com a sustentabilidade está diluída pela organização. 

Segundo ele ―quando existe uma estrutura, que trata de determinado tema, todas as 

pessoas que estão fora pensam que aquilo não é problema dela, ‗não é comigo‘. 

Mas quando ela está distribuída na empresa, todos se sentem direta ou 

indiretamente comprometidos‖ (Entrevistado ―C‖). 

Na visão do entrevistado ―A‖ as políticas e procedimentos estão estabelecidos 

e delimitados para programas e ações. Elas foram oficializadas por meio do 

planejamento estratégico, no qual excelência operativa, desenvolvimento 

socioeconômico e responsabilidade socioambiental estão alinhados em um mesmo 

patamar de importância:  
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na verdade, hoje no plano estratégico, as pessoas e o meio ambiente estão 
no mesmo patamar de geração de energia como atividade finalística da 
organização. Então a Itaipu não só institucionalizou a sustentabilidade, que 
ela pertence ao mesmo escopo que a atividade fim, ou seja, uma coisa não 
vai estar desligada da outra. Apesar de não ter uma área que se chame 
sustentabilidade nós temos o sistema da gestão da sustentabilidade. Mas a 
própria gestão estratégica da organização já esta voltada a isso, até a 
própria visão da Itaipu já está voltada a isso (Entrevistado ―A‖). 

 

Além do planejamento estratégico, a usina também conta com outras políticas 

e procedimentos que contribuem para o atingimento dos objetivos organizacionais. 

O entrevistado ―J‖ destaca o caráter fragmentado dos documentos, evidenciando 

que tais normativas poderiam ser mais eficientes se abordadas de forma integrada, 

evitando retrabalho e sobreposições: 

 

a política de sustentabilidade da Itaipu é Binacional, então ela foi elaborada 
entre brasileiros e paraguaios. Dependendo da abordagem ou da referência 
que você usa, ela não é completa. Eu fiz uma pesquisa e considerei o GRI e 
ISI Bovespa, principalmente, e o IHA, que é um protocolo de avaliação 
específico de hidroelétricas. Essa política, quando você olha pelo GRI, tem 
alguns aspectos que ela deixa de fora. Então vêm outras normativas e 
políticas que acabam complementando, ou seja, a questão da 
sustentabilidade é atendida por vários documentos fragmentados. Um 
desafio é fazer que eles conversassem frequentemente pra evitar 
retrabalhos e sobreposições. A própria estrutura de governança corporativa 
da Itaipu contribui para a sustentabilidade; o planejamento estratégico e o 
plano empresarial; tememos políticas e diretrizes fundamentais; o comitê de 
ética; a ouvidoria; os demonstrativos contábeis também têm informações 
importantes; os relatórios de sustentabilidade; a lei Sarbanes-Oxley (SOX); 
o manual de organizações, que é um manual interno que escreve o que 
cada área tem que fazer; as diretrizes de saúde e segurança no trabalho; 
auditorias internas e externas; o plano de ação emergencial; o centro de 
estudos avançados em segurança de barragens (Ceasb); o laboratório de 
automação e simulação de sistemas elétricos (Lasse); o sistema integrado 
de gestão empresarial (SAP); o fale conosco; os compromissos voluntários 
que a Itaipu assumiu publicamente; a declaração de compromisso sobre 
mudanças climáticas; o portal eletrônico de compras; o código de conduta 
dos fornecedores; o manual de recursos humanos; as áreas protegidas, a 
faixa de proteção e os refúgios biológicos; e os diversos programas e ações 
socioambientais. Então quando você soma todos esses elementos você 
acaba atendendo a sustentabilidade, só que de forma fragmentada. Poderia 
tentar agrupar vários desses elementos em uma política ou então colocar 
tudo isso pra conversar, que é o que o SGS está buscando fazer 
(Entrevistado ―J‖).  

 

Dentro deste contexto, a análise de conteúdo das entrevistas apontou que a 

preocupação da sustentabilidade foi formalizada no planejamento estratégico da 

empresa ano de 2012, com metas e objetivos que devem ser atingidos até 2020 

para subsidiar o seu alcance. Assim, o tema já está disseminado na cultura 

organizacional, contribuindo para sua aceitação e perpetuação entre os funcionários. 
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O estabelecimento das políticas e procedimentos contribui para que uma nova 

estrutura seja formalizada. Segundo Mintzberg (2003), a estrutura é a forma pela 

qual o trabalho é dividido em tarefas diferentes e como estas são coordenadas. A 

análise de conteúdo das entrevistas apontou ainda que a própria estrutura da Itaipu 

favorece a sustentabilidade, pois essa preocupação perpassa todos os setores da 

organização, sem ser atribuição de um setor em específico, formalizados por meio 

do SGS. O SGS tem, entre outras atribuições, o objetivo de gerar ―um ambiente de 

discussão participativa, que propicia a identificação de sinergias entre as iniciativas, 

bem como a disseminação e a incorporação da cultura da sustentabilidade entre os 

empregados‖ (entrevistado ―L‖). O entrevistado ―J‖ explica como funciona esse 

modelo adotado pela Itaipu: 

 

o chamado SGS é um fórum que não está ancorado em uma área 
específica e possui quatro dimensões: meio ambiente, desenvolvimento 
social, econômica e cultural. Tem o coordenador de sustentabilidade, e tem 
os coordenadores de dimensões que são pessoas indicadas formalmente. 
Esses coordenadores de dimensão conversam e dialogam com 
articuladores de tema. O sistema foi constituído em formato de mandala que 
tem o papel do centro com a diretoria, e depois vem os articuladores. Os 
articuladores vão fazer um diálogo com todo (Entrevistado ―J‖). 

 

Essa formatação permitiu à usina engajar todos os funcionários, dos níveis 

estratégico, tático e operacional, a se responsabilizar pelo tema e contribuir com a 

sua disseminação. Esse modelo já vem sendo adotado pela organização, mas 

constantemente passa por reformulações, para que possa ser mais eficiente no que 

se propõe. 

As subcategorias analisadas se referem à categoria habitualização – 

inovação, estrutura e políticas e procedimentos - e descrevem como as mudanças 

ocorridas na Itaipu foram normalizadas. Seu estudo pode ser sintetizado no Quadro 

19: 
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Quadro 19: Primeira fase do processo de institucionalização 
Habitualização 

In
o

v
a
ç
ã
o

 

Atuação pioneira em aspectos sustentáveis. 
A preocupação com a SO se iniciou junto com a criação da hidroelétrica. 
Em 2003, houve uma orientação governamental para que as estatais atuassem como 
indutoras de desenvolvimento regional, com ênfase nos segmentos mais frágeis, econômica 
e socialmente, da população. 
As demandas sociais também contribuíram para que a Itaipu perseguisse a legitimidade, 
agindo de maneira socialmente reconhecida. 
Reformulação da missão, em 2005, explicitando seu compromisso com a responsabilidade 
socioambiental. 

P
o

lí
ti

c
a

s
 e

 

p
ro

c
e
d

im
e
n

to
s

 

Estabelecimento de um novo planejamento estratégico, oficializando os objetivos da 
organização: a excelência operativa, o desenvolvimento socioeconômico e a 
responsabilidade socioambiental, todos em um mesmo patamar de importância; 
A Itaipu conta com diversas políticas e procedimentos que contribuem para o atingimento 
dos objetivos organizacionais. No entanto, esses documentos se apresentam de maneira 
fragmentada, comprometendo sua efetividade por meio do retrabalho e sobreposições: 

E
s
tr

u
tu

ra
 O SGS é um fórum de discussões que perpassa todos os setores e funções da Itaipu, sem 

estar ancorado em um departamento específico. Sua estrutura é representada por uma 
mandala, composta por quatro dimensões, sendo elas: corporativa, de meio ambiente, 
socioeconômica e cultura. 
Essa formatação permitiu à usina engajar todos os funcionários, dos níveis estratégico, tático 
e operacional, a se responsabilizar com o tema e contribuir com a sua disseminação. 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

Em suma, foi possível verificar que a SO já está habitualizada na Itaipu 

Binacional, ou seja, atende aos requisitos propostos pela fase de pré-

institucionalização. Tolbert e Zucker (1999) afirmam que as ações habituais são 

desenvolvidas por meio de comportamentos empíricos, de um ou mais indivíduos, a 

fim de resolver problemas recorrentes; neste caso, a preocupação com a SO. 

Observou-se que a usina procura atender aos aspectos da TBL, mas que as 

demandas sociais e as orientações governamentais lhe incentivaram na busca de 

legitimidade, remetendo ao isomorfismo coercitivo. Evidenciou-se também que ela 

conta com diversas políticas, procedimentos alinhados ao tema, e que reestruturou 

seu planejamento estratégico contemplando valores da SO. Essas mudanças 

contribuíram para que a empresa criasse o SGS, estrutura que permeia toda a 

organização na busca da sustentabilidade. 

Concluída a análise do processo de habitualização, parte-se para a segunda 

fase do processo de institucionalização. 

 

 

4.3.2 Segunda fase do processo de institucionalização 
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Na fase de objetificação, ou estágio semi-institucional, ocorre a propagação 

de uma determinada estrutura que conduz a um status mais permanente, 

disseminado e generalizado. Representa o desenvolvimento de significados sobre o 

novo arranjo organizacional, ação ou norma, e sua difusão entre os membros da 

organização (TOLBERT; ZUCKER, 1999).  Nesta categoria foram analisadas quatro 

subcategorias: presença de champions; consenso social; monitoramento 

interorganizacional, e difusão da estrutura.  

Os champions são o primeiro aspecto analisado. Segundo Quinello e 

Nascimento (2009), eles são os ―líderes‖ que desempenham o papel de defensores 

das práticas a serem implementadas. Geralmente são os champions que identificam 

os problemas genéricos a serem corrigidos e atuam na justificação de um novo 

arranjo estrutural formal, expondo solução para o problema com bases lógicas e 

testadas (QUINELLO; NASCIMENTO, 2009).  

Ainda de acordo com os autores (2009), os líderes são os defensores das 

mudanças, que incentivam a inovação em momentos cruciais, exercendo a tarefa de 

teorização com o objetivo de atribuir legitimidade. Nesse sentido, os funcionários 

foram indagados sobre os principais atores que contribuíram para a implementação 

da SO na Itaipu. O entrevistado ―C‖ acredita que ao longo da história da usina 

diversos indivíduos fizeram suas contribuições ao tema: 

 

são algumas gerações que passaram por aí, são 32 anos de operação, não 
sei se cabe aqui citar nomes. Mas não há dúvidas que a estrutura toda da 
Itaipu contribuiu para programas tão amplos como esses pilares. 
Indiscutivelmente a partir da diretoria que assumiu em 2003 a empresa ficou 
mais organizada, com foco em trabalhar essas questões, ocorre como 
intensificação e um trabalho mais sistematizado. Agora acredito que é um 
trabalho evolutivo que acontece desde o início. [...] Então foi à vontade 
dessa diretoria, com técnicas disponíveis nesta época, somadas a um 
cuidado que já existia antes, e é lógico que essas três coisas ajudam a 
colher melhores resultados (Entrevistado ―C‖).  

 

O entrevistado ―K‖ destacou alguns nomes e seus principais feitos: 

 

na questão social, em 2003 veio a senadora Gleisi Hoffmann, que foi 
diretora. Ela introduziu esse olhar para a questão social, da mulher, da 
criança, do adolescente na Itaipu. A partir daí, eu cito também a doutora 
Margaret Groff, que deu uma leitura do empoderamento da mulher, a 
preocupação da mulher como participante da governança da empresa. Na 
questão de tecnologia eu cito Cícero Bley que foi um entusiasta nas 
questões das energias renováveis. Depois na questão do parque 
tecnológico, a combinação do uso da tecnologia com o negócio Itaipu, eu 
citaria Juan Carlos Sotuyo e Jorge Habib. Na questão do meio ambiente 
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doutor Nelton Friedrich, que com sua equipe trouxeram das universidades 
esse olhar diferente de tratar o meio ambiente. Seria injusto não falar do 
doutor Jorge Samek. Tudo isso não seria possível se o mandatário da 
empresa, não só permitiu como estimulava que essas pessoas e linhas de 
sustentabilidade fossem desenvolvidas (Entrevistado ―K‖).     

 

Pode-se perceber que o aprimoramento das ações de SO contou com a 

colaboração de diversos atores ao longo de seus 32 anos de operação. No entanto, 

destaca-se a atuação de Jorge Miguel Samek, diretor-geral brasileiro, e 

Nelton Miguel Friedrich, diretor de coordenação, que explicitaram novos valores 

organizacionais em sua gestão, conduzindo a uma estrutura mais definida e 

organizada com vistas à preocupação com a TBL. 

Os champions também possuem a atribuição de observar o comportamento 

dos concorrentes a fim de manter sua competitividade relativa e mensurar a relação 

custo/benefício da prática (TOLBERT; ZUCKER, 1999). Esse aspecto foi observado 

na subcategoria seguinte, monitoramento interorganizacional, por meio do qual 

são realizadas análises das empresas concorrentes a fim de buscar ações 

legitimadas (DIMAGGIO; POWEL, 1991). 

Nessa perspectiva, os entrevistados foram questionados se a Itaipu verificou 

como as demais organizações estavam inserindo a sustentabilidade em suas 

práticas. O entrevistado ―H‖ destacou iniciativas como participação de eventos, 

treinamentos, benchmarking, entre outros: 

 

nós fomos conhecer outras iniciativas do setor público e do setor privado, 
tanto no Brasil, Paraguai, como em outros países. Então a gente começou a 
conhecer essas experiências de várias formas: passou a integrar eventos, 
treinamentos, fazer um networking nessa área, olhar o benchmarking, e 
olhar como isso estava acontecendo no mundo para ter uma referência pra 
ajudar a guiar no nosso trabalho. Ver o que estava sendo feito e aproveitar 
boas experiências, pra avaliar as que podem ser customizadas aqui pra 
gente (Entrevistado ―H‖). 

 

O entrevistado ―K‖ comenta:  

 

desde 1974, quando a empresa foi constituída, fomos precursores de 
sustentabilidade. Quando houve essa orientação para colocar os aspectos 
de sustentabilidade na missão da Itaipu, o movimento da empresa foi 
buscar iniciativas na rede privada e nas universidades pra saber como a 
gente poderia obter a orientação pra buscar a sustentabilidade. A 
experiência de estar aberto, a buscar essa atenção pela sustentabilidade, 
permitiu a gente, em alguns casos, ser até pioneiros. Mais tarde, a 
orientação de ser líder sustentabilidade em 2020, motivou a equipe a 
identificar o que está ocorrendo de melhor no mundo. Quando se começa a 
buscar, se inspira e faz (Entrevistado ―K‖). 
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A Itaipu procura ter uma postura ativa e participar de diversas ações com 

reflexos sociais, ambientais e econômicos. Entre os eventos destacados pelo 

relatório de sustentabilidade de 2015, estão: Conferência Governança do Solo – 

tribunal de contas da união; Expo Milão – evento energia Brasil; XXX Seminário 

Nacional de Barragens; Expo Canindeyu, Santa Rita e Norte; adesão dos homens 

ao movimento ―He For She‖ liderado pela ONU, entre outros (ITAIPU, 2016).   

A análise dos fragmentos evidenciou que a Itaipu buscou informações e 

parcerias com empresas nacionais e internacionais, do próprio setor elétrico, das 

universidades, como também de outros ramos de negócio, que possuem práticas de 

sustentabilidade. Também monitorou organizações parceiras, como é o caso da 

Natura e da Embraer (entrevistado ―B‖), a fim de verificar quais eram as práticas 

mais efetivas adotadas, e se alguma delas poderia ser implementada na usina. Essa 

preocupação se mantém nos dias de hoje e ela busca continuamente por 

atualizações.  

No entanto, os próprios entrevistados salientam que em muitos momentos a 

organização assumiu uma postura inovadora em aspectos de sustentabilidade. Ou 

seja, serviu de exemplo para que outras organizações se espelhassem em suas 

ações e buscassem se assemelhar a ela. Esse papel de destaque lhe proporcionou 

reconhecimento nacional e internacional, premiações, e diversas organizações vêm 

até a empresa para conhecê-la.  

Na sequência, foi analisada a necessidade de consenso social entre os 

gestores organizacionais sobre o valor da estrutura e a sua adoção. Essa 

subcategoria representa a conformidade coletiva sobre as normas e crenças, assim 

como o atendimento às regras. Assim, quanto mais institucionalizada estiver uma 

estrutura, menor é a resistência e maior o consenso sobre o seu valor (GUARIDO 

FILHO; MACHADO-DA-SILVA, 2001).  

Ao serem questionados se dentro da empresa existe consenso sobre a 

importância da sustentabilidade, o entrevistado ―B‖ afirmou que ―a grande maioria 

entende que sim, mas infelizmente ainda tem algumas pessoas que sempre são 

resistentes a mudanças‖. Esse fator pode ser consequência da amplitude da 

empresa, que permite que algumas pessoas estejam mais integradas aos valores 

propostos e outras menos. Para o entrevistado ―J‖,  
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a grande maioria dos funcionários até reconhecem e veem a importância da 
sustentabilidade porque está muito forte na missão, na visão, no 
planejamento estratégico. Só que eles não entendem o porquê da 
importância, porque o tema tem que ser tratado pela empresa, o que tem 
haver com a realidade deles. Falta chegar neles e ligar com o dia a dia 
dessas pessoas (Entrevistado ―J‖). 

 

A análise do fragmento evidenciou a dificuldade de alguns funcionários 

reconhecerem como as suas atividades diárias podem contribuir com a SO. Essa 

limitação incentivou a Itaipu a realizar ações internas para promover a 

sustentabilidade em conceito. O entrevistado ―A‖ relatou: 

 

na verdade, eu acho que até hoje isso não está nivelado dentro da 
empresa. O lado brasileiro da Itaipu, por exemplo, tem 1500 funcionários, 
então você vai encontrar diversas assimetrias, ou seja, áreas que 
compreendem e atuam diretamente, empregados que compreendem mais 
ou menos e atuam diretamente e empregados que não atuam diretamente e 
não entendem nada. Eu não tenho como te informar isso em números. Mas 
nós temos ações internas pra promover a sustentabilidade em conceito, 
então nós organizamos visitas técnicas pra que eles conheçam projetos e 
ações da região, trabalho de educação ambiental corporativa, que eu sou 
responsável. Nós temos aqui dentro uma feira orgânica, que também é o 
desdobramento do programa rural sustentável, palestras, seminários de 
integração, desde os empregados até prestadores de serviços [...] e 
diversas ações de outras áreas. Então o nível de concordância vai variar 
conforme o grupo de amostragem. [...] o comprometimento é assimétrico, 
mas o nível de assimetria eu não sei te dizer (Entrevistado ―A). 

 

Assim, a Itaipu tem feito um trabalho de conscientização entre os funcionários 

para que eles compreendam qual é o seu papel com a SO, e para que possam 

compartilhar esse conhecimento fora da organização, beneficiando a comunidade: 

 

pessoas da área de finanças, recursos humanos (RH), elas não se 
enxergavam inicialmente como contribuintes para a sustentabilidade 
empresarial, porque essa pessoa não estava realizando projetos 
direcionados pra esse fim. Então a gente começou a promover diálogos 
dentro da organização, dentro dos níveis estratégico, médio e de base, pra 
que as pessoas pudessem entender que dentro do processo que elas 
faziam, que aparentemente não era de sustentabilidade, ela estava fazendo 
sim sua contribuição. Por exemplo, na área de RH, quando é feito o 
levantamento de homens, mulheres, negros, entre outros, se está batendo 
uma fotografia da realidade da empresa, percebendo aspectos que 
precisam ser enriquecidos na diversidade da minha empresa, eu preciso 
olhar para a questão da mulher, de gênero (Entrevistado ―H‖). 

 

Pode-se avaliar pelo conteúdo das transcrições que a adesão pode variar de 

indivíduo para indivíduo e também da área para qual pertence. No entanto, apesar 

da resistência de algumas pessoas à SO, a grande maioria reconhece a importância 
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do tema e suas contribuições para as gerações atuais e futuras. Essa divergência se 

deve à amplitude da organização, que conta com 3.029 funcionários, demonstrando 

que o assunto deve ser trabalhado de maneira contínua para que possa ser 

internalizado e reconhecido pelos indivíduos.  

Os resultados obtidos corroboram com os estudos de Fabricio, Bergel e 

Tortato (2016), onde os autores identificaram algumas barreiras internas que 

dificultam a implementação da cultura de sustentabilidade: ―ainda que a Itaipu 

busque um trabalho em rede, na prática, a empresa opera de forma funcional (cada 

um defende o seu ponto de vista) e departamental (cada um defende a sua área de 

atuação)‖. O estudo demonstra que se faz necessário uma maior integração entre as 

áreas, pois em determinados momentos elas operam de maneira isolada. 

Outro aspecto relevante é a difusão da estrutura, a qual afirma que as 

formas organizacionais se tornam legítimas quando se espalham (DIMAGGIO; 

POWEL, 1991). Ou seja, para que as novas estruturas sejam institucionalizadas se 

torna necessária sua difusão. Quando questionado se a sustentabilidade está 

inserida apenas em setores específicos ou por toda a organização, o entrevistado 

―F‖ declarou que ―a sustentabilidade permeia toda a organização. Existe uma série 

de instrumentos que garantem isso, sendo o principal o SGS, integrado ao sistema 

de planejamento e controle empresarial‖. O entrevistado ―K‖ concorda com ―F‖ e 

reforça: 

 

a gente procura fazer um sistema integrativo, o próprio plano empresarial, 
fazendo com que as ações tenham essas características. Elas não são 
isoladas, e você sabe que vai ter que tomar o cuidado dos aspectos da 
sustentabilidade. As decisões da empresa remetem que você trabalhe de 
forma integrada. Nesse sentido, o plano estratégico é aprovado pelo 
conselho de administração, que elaborou o sistema de sustentabilidade, um 
sistema fictício, que assegura o cumprimento desses requisitos 
(Entrevistado ―K‖).  

 

Constata-se que a sustentabilidade está presente por toda a usina, o que 

pode ser justificado pela estruturação da organização, com missão, visão e 

planejamento estratégico alinhados ao tema, e também pela adoção do SGS que 

permeia toda a organização. Essas medidas contribuem para que o tema esteja 

presente no dia a dia da organização e que possa se perpetuar ao longo do tempo. 

Em suma, a análise da segunda fase do processo de institucionalização 

demonstrou que a sustentabilidade organizacional está objetificada na Itaipu 
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Binacional, ou seja, atende aos requisitos propostos pela fase de semi-

institucionalização. Para Quinello e Nascimento (2009), a objetificação e 

exterioridade refletem maior grau de institucionalização, indicado pela conformidade 

dos indivíduos ao comportamento de outros.  

As subcategorias analisadas foram presença de champions; consenso social; 

monitoramento interorganizacional, e difusão da estrutura. Seus principais 

resultados podem ser descritos no Quadro 20: 

 

Quadro 20: Segunda fase do processo de institucionalização 

Objetificação 
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 Diversos atores contribuíram com a implementação da SO ao longo da sua história. Dentre 
eles estão: Gleisi Hoffmann; Margaret Groff; Cícero Bley; Juan Carlos Sotuyo; Jorge Habib; 
NeltonMiguel Friedrich e Jorge MiguelSamek. 
Destacam-se Jorge Miguel Samek, diretor-geral brasileiro, e Nelton Miguel Friedrich, 
diretor de coordenação, que explicitaram novos valores organizacionais em sua gestão, 
conduzindo a mudanças estruturais na usina com vistas à preocupação com a TBL. 
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l A Itaipu buscou informações e parcerias com empresas nacionais e internacionais, do 

próprio setor elétrico, das universidades, como também de outros ramos de negócio, que 
possuem práticas de SO.  
A empresa monitorou organizações parceiras, a fim de verificar quais eram as práticas mais 
efetivas de SO adotadas, e se alguma delas poderia ser implementada na usina.  
A usina se destaca por sua ação pioneira no campo da SO, servindo de exemplo para que 
outras organizações se espelhassem em suas ações e buscassem se assemelhar a ela.  
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Embora existam pessoas resistentes à SO, a grande maioria reconhece a importância do 
tema e suas contribuições para as gerações atuais e futuras.  
Há a dificuldade de alguns funcionários reconhecerem como as suas atividades diárias 
podem contribuir com a SO. 
A Itaipu tem feito um trabalho de conscientização entre os funcionários para que eles 
compreendam qual é o seu papel com a SO e possam contribuir com a perpetuação do 
tema. 
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 A Itaipu se organizou de maneira que a sustentabilidade permeia toda a organização por 

meio do planejamento estratégico e do SGS. Essas ferramentas garantem que o tema esteja 
presente no dia a dia da organização e contribuem com a sua perpetuação ao longo do 
tempo. 
 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

Constata-se que embora a SO esteja presente por toda a usina, como 

demonstra a sua estrutura, a adesão ao tema pode variar de indivíduo para indivíduo 

e também da área para qual pertence. Muitas pessoas não conseguem 

compreender como suas atividades diárias podem impactar na SO, demonstrando 

uma oportunidade a ser mais bem explorada. 

A organização já tem trabalhado essas limitações discutindo a 

sustentabilidade em conceito com os seus funcionários. Busca familiarizá-los com o 

assunto, conscientizá-los sobre a sua importância, e incentivá-los a operacionalizar 
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tais ensinamentos, favorecendo a perpetuação das boas práticas. Berger e Luckman 

(2009) afirmam que quanto menor é a resistência, maior é o consenso sobre o valor 

da estrutura, pois a existência de conflitos e a resistência dos indivíduos podem 

afetar o processo de institucionalização. 

Concluída a análise do processo de objetificação, parte-se para a última fase 

do processo de institucionalização. 

 

 

4.3.3 Terceira fase do processo de institucionalização 

 

A terceira fase do processo de institucionalização conduz à institucionalização 

total da estrutura, e é conhecida por sedimentação. Esta etapa é marcada pela 

continuidade histórica da estrutura adotada por todo o grupo de atores teorizados, 

além da sua sobrevivência pelas várias gerações de membros da organização 

(NUNES, 2013). Esta categoria se subdivide em três subcategorias: resultados 

positivos; baixa resistência; e continuidade da estrutura.  

Os resultados positivos representam a relação positiva entre a 

institucionalização e os resultados obtidos por sua adoção (TOLBER; ZUCKER, 

1999). Servem para impulsionar a difusão e a manutenção da estrutura, pois, em 

situação contrária, ―uma relação positiva fraca entre uma estrutura e os resultados 

desejáveis pode ser suficiente para afetar a difusão e a manutenção das estruturas, 

especialmente se seus difusores continuarem envolvidos em suas teorização e 

promoção‖ (TOLBERT; ZUCKER, 1999, p. 208).  

No que é pertinente a esse aspecto, os entrevistados foram questionados 

sobre o que esperavam como resultados positivos das ações de SO. O entrevistado 

―C‖ almeja ―gerar energia de maneira sustentável, para garantir que no longo prazo 

se tenha uma produção otimizada e confiável para o Brasil e Paraguai‖. O 

entrevistado ―A‖ salienta a transformação de valores, pois acredita que a mudança 

de percepção pode influenciar a conduta da comunidade: 

 

eu espero fundamentalmente uma transformação em valores, isso que é o 
fundamental. Quando a gente tá falando em sustentabilidade ela tem que 
ser muito prática através de ações que são relacionadas à políticas públicas 
pra melhorar a qualidade de vida da população, mas também fazer com que 
as pessoas vejam nelas uma possibilidade de transformação, ou seja, 
quando eu efetivamente reconheço que tenho um papel, eu posso melhorar 
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a mim, minha família, minha comunidade e assim por diante. Se eu 
reconheço que eu tenho impacto, devo buscar maneiras de gerar menos 
impacto pensando individualmente, mas também pensando no coletivo 
(Entrevistado ―A‖).  

 

O entrevistado ―B‖, por sua vez, resgatou os impactos positivos já gerados 

pela usina na cidade de Foz do Iguaçu e seu entorno. Destacou benfeitorias como a 

expansão demográfica do município, o fomento do turismo e os avanços na área de 

inovação, tecnologia e educação: 

 

a Itaipu na época da construção trouxe 60 mil pessoas pra cá, então a 
cidade explodiu com a vinda da usina, não sei o que seria hoje de Foz do 
Iguaçu se não houvesse a Itaipu. A empresa em si tem trazido muitos 
benefícios. Não dá pra esquecer o turismo que a Itaipu incentiva e 
fortaleceu bastante, a parte de ensino. Hoje tem faculdade aqui dentro, 
parque tecnológico e apoio a outras universidades. Então você acaba 
trazendo não só os alunos pra cá. Como a diretoria da Itaipu entende que 
ela tem um corpo funcional extremamente capacitado, com grandes 
engenheiros, grandes administradores. Então ela libera seus funcionários 
para que deem aula, por que esse conhecimento ficaria só dentro da Itaipu? 
Assim a diretoria entende que está ajudando a comunidade e os alunos a 
aprenderem (Entrevistado ―B‖). 

 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 

Foz do Iguaçu tinha no início do processo de construção da usina, na década de 

1970, 33.966 habitantes, passando em 1980 para 136.352, contando atualmente 

com 263.915 habitantes (ano-base 2016). Só a Itaipu, no pico de sua construção, 

abrigou mais de 40 mil operários (ITAIPU, 2016).  O impacto do aumento 

populacional representou mudanças de ordem geográfica, econômica, social e 

política, conduzindo ao desenvolvimento local (IBGE, 2016). 

Dessa forma, a análise das entrevistas evidenciou que os respondentes estão 

cientes dos resultados obtidos e dos avanços que o equilíbrio da TBL pode 

proporcionar. As implicações contemplam desde a produção otimizada de 

eletricidade até a transformação de valores, pois os funcionários acreditam que é 

possível atender às necessidades do mundo atual sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de terem suas necessidades satisfeitas (WCED, 1987).Muitos 

entrevistados também demonstraram orgulho de trabalhar na Itaipu Binacional, uma 

empresa que preza pela preservação do planeta e a continuidade da vida. 

Após conhecer a opinião sobre os resultados positivos associados ao tema, 

verificou-se a baixa resistência dos grupos de oposição, que podem assegurar a 

perpetuação da estrutura no tempo (ZUCKER, 1989). A resistência ocorre quando 
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―um conjunto de atores [...] são, de algum modo, afetados adversamente pelas 

estruturas e assim se tornam capazes de se mobilizarem contra elas‖ (TOLBERT; 

ZUCKER, 2007, p. 207); esta força contrária à institucionalização pode ocorrer tanto 

dentro da organização quanto entre as diversas organizações existentes. Assim, 

caso os resultados esperados não sejam alcançados, é possível que a estrutura não 

se institucionalize, sendo necessário o reconhecimento da mesma pelos adotantes, 

para justificar sua implementação (NUNES, 2013); 

Quando questionados se houve resistência às práticas de SO, o entrevistado 

―H‖ relembra que as primeiras oposições aconteceram na época de construção da 

usina, pois muitos funcionários tinham dificuldades para perceber os benefícios 

alcançados e assim não valorizaram as iniciativas realizadas: 

 

originalmente, éramos uma empresa produtora de energia que tinha que ter 
os aspectos ambientais e sociais bem definidos. Mas entendíamos que isso 
era um dever da gente, que a gente fez naturalmente. Mas o nosso objetivo 
era gerar energia, então quando você coloca esses ingredientes de 
sustentabilidade na tua missão, você modifica isso daí. Aquelas pessoas 
que trabalhavam a 20 ou 30 anos, no qual o foco era geração de energia, 
tem uma resistência de entender porque agora a importância do social, do 
ambiental. Por que gastar com isso se eu poderia reduzir a tarifa e esse 
talvez seja a maior contribuição pra sociedade, do que eu ficar preocupado 
com a mata ciliar e coisas do gênero. Pode ser que agora com a troca do 
efetivo, esses novos funcionários tenham uma compreensão mais rápida. 
Eu entendo que essa nova geração tem melhores condições de assimilar do 
que a geração que eu fiz parte. Então eu acredito que essa seja uma fase 
de transição (Entrevistado ―K‖). 

 

O entrevistado ―J‖ acredita que embora a maioria dos indivíduos estejam 

engajados ao tema, existe um grupo que se opõe às práticas sugeridas, e que essa 

disparidade pode variar entre os setores e de indivíduo para indivíduo: 

 

a cultura da sustentabilidade é muito forte na diretoria geral e na diretoria de 
meio ambiente. Nas outras ela está chegando e tem muita resistência. Tem 
pessoal que até deixa claro que ―eu não quero saber disso, não tem nada 
haver com a minha área‖. Então depende muito da área ou atividade que a 
pessoa está. É preciso mostrar para o empregado que na atividade dele tem 
sim impactos sócios ambientais, ele só precisa abrir esse olhar. O 
empregado que não tem esse olhar ele pensa que a Itaipu está investindo 
em projetos, como o Cultivando Água Boa, enquanto poderia estar 
investindo aqui internamente, não vê muito sentido (Entrevistado ―J‖).  

 

Cientes da limitação do seu quadro funcional quanto ao nível de compreensão 

do assunto, a Itaipu promove iniciativas de conscientização interna, e também 
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realiza um trabalho de integração dos novos entrantes, para que se familiarizem com 

os valores e direcionamentos organizacionais: 

 

a gente tem empregados novos, a gente já renovou nos últimos anos mais 
de 50% do nosso corpo de empregados. Então a gente tem feito um 
trabalho de recepção e integração, pra eles conhecer as nossas práticas 
atuais, terem uma primeira visão do que a empresa faz. Eles são 
convidados a integrar isso e a entender como eles vão fazer parte disso 
também. Agora, as opiniões são livres, mas a gente entende que embora 
exista resistência, a maioria dos funcionários apoia (Entrevistado ―B‖). 

 

A partir dos relatos e da observação, infere-se que embora existam 

funcionários resistentes às práticas de SO, a grande maioria colabora com as 

diretrizes organizacionais. A renovação de aproximadamente 50% do seu quadro 

funcional também beneficiou o aumento da conformidade com o assunto, uma vez 

que a maioria dos novos contratados é de faixa etária mais jovem, tendo como 

característica a flexibilidade e a preocupação socioambiental. Esses dados também 

demostram que os empregados que formaram o quadro inicial estão chegando à 

fase de aposentadoria, remetendo ao desafio da empresa em fazer a gestão do 

conhecimento e dar suporte para que as duas gerações trabalhem num ambiente 

harmonioso e compartilhem os mesmos valores (ITAIPU, 2014). 

Tolbert e Zucker (1999) advertem que a institucionalização total da estrutura 

depende da baixa resistência dos grupos de oposição, da promoção e do apoio 

cultural de grupos defensores e, principalmente, do alcance dos resultados 

desejados. Assim, sobressaem-se os defensores das mudanças, que contribuem 

com a legitimidade cognitiva e normativa geral na teorização da estrutura 

(QUINELLO; NASCIMENTO, 2009). 

Além de reconhecer os resultados positivos e da baixa resistência dos grupos 

de oposição, é necessário que haja a continuidade da estrutura, assegurando a 

sua perpetuação pelos membros da organização ao longo do tempo (ZUCKER, 

1989).Os conteúdos das entrevistas apontam que o tema é considerado relevante e 

até mesmo uma tendência da usina. Segundo o entrevistado ―A‖ ―a empresa que 

não trabalhar a questão da sustentabilidade não vinga‖. O entrevistado ―E‖ 

complementa que ―é impensável uma empresa, seja ela Itaipu ou qualquer outra, 

sem uma visão de sustentabilidade para o futuro‖. 

Os entrevistados reafirmam que a renovação do quadro de funcionários pode 

favorecer o processo. Para eles, a nova geração de ingressantes tende a se adaptar 
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melhor às mudanças, contribuindo com a perpetuação dos novos valores associados 

à TBL: 

 

atualmente a Itaipu está passando por uma fase de transição. Nós tínhamos 
empregados que haviam começado a trabalhar desde a construção e 
ficaram muitos anos, praticamente não se contratava mais. De 10 anos pra 
cá nós estamos com mais de 50% do quadro renovado, empregados 
antigos saíram, se aposentaram e agora estão entrando os novos 
empregados que chegam com uma visão diferente, da necessidade da 
sustentabilidade, coisa que os mais antigos não tinham. Então eu acredito 
que vai ser bem mais fácil daqui pra frente fazer com que todos se engajem 
na questão da sustentabilidade e a Itaipu tem trabalhado isso de maneira 
muito forte (Entrevistado ―B‖). 

 

Diante dessas significativas reestruturações, é importante que a empresa 

preserve e incentive a cultura da sustentabilidade, para que os novos empregados 

incorporem com a cultura da sustentabilidade, sem prejudicar os resultados já 

alcançados. Neste sentido, o entrevistado ―J‖ acredita que a questão cultural deve 

ser mais bem trabalhada para que se possa ser internalizada pelos funcionários. 

Para ele, os avanços na área estão demorando em acontecer, o que pode prejudicar 

a continuidade da estrutura: 

 

busca-se a perpetuação só que a passos lentos. Pensando em 
perpetuação, falta muito a questão cultural. Mas institucionalizar, colocar em 
plano estratégico e tudo o mais é algo feito no longo prazo, no duradouro, 
algo assim. Só que a cultura não estiver conectada com esses propósitos 
isso vai ser bem difícil, vai demorar muito. Então está evoluindo, pode 
amadurecer muito ainda (Entrevistado ―J‖).  

 

Embora reconheça que existam pontos de melhorias, o entrevistado ―B‖ 

afirma que a SO já está incorporada aos valores organizacionais, e que o processo 

de desinstitucionalização desta estrutura é pouco provável: 

 

o futuro da sustentabilidade na Itaipu é irreversível, a tendência é só 
melhorar. Vira e meche mexe tá surgindo novos projetos e dia após dia 
você vê os empregados novos dando novas ideias, coisas que antes não 
eram faladas e comentadas. E com a construção do parque tecnológico 
aqui dentro, cada dia tá surgindo novas ideias então eu acho que o caminho 
é bem promissor para a empresa (Entrevistado ―B‖). 

 

Evidencia-se, por meio das respostas obtidas, que a maioria dos membros da 

usina preza pela SO e busca a sua perpetuação. Eles acreditam que estar 

engajados aos novos valores pode garantir a sobrevivência no ambiente ao longo do 
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tempo, uma vez que a sociedade exige um posicionamento coerente ao TBL. 

Segundo Meyer e Rowan (1977) as organizações que incorporam elementos 

racionalizados e socialmente legitimados em suas estruturas formais podem 

maximizar sua legitimidade e aumentar seus recursos e capacidade de 

sobrevivência. 

As subcategorias analisadas foram resultados positivos; baixa resistência, e 

continuidade da estrutura. As principais informações podem ser descritas no Quadro 

21:  

 

Quadro 21: Terceira fase do processo de institucionalização 
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Os respondentes possuem expectativas positivas quanto aos impactos gerados pela SO. Os 
resultados contemplam desde a produção otimizada e confiável de energia até a 
transformação de valores, acreditando-se que é possível atender às necessidades do mundo 
atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de terem suas necessidades 
atendidas (WCED, 1987). 
Cientes dos resultados já obtidos, muitos funcionários sentem orgulho de pertencer à uma 
empresa que preza pela preservação do planeta. 
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 Embora existam funcionários resistentes às práticas de SO, a grande maioria contribui com o 
tema. 
As primeiras oposições aconteceram na época de construção da usina, pois muitos 
funcionários tinham dificuldades para perceber os benefícios alcançados e assim não 
valorizavam as iniciativas realizadas: 
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Evidencia-se, por meio das respostas obtidas, que a maioria dos membros da usina preza 
pela SO e busca a sua perpetuação. Eles acreditam que estar engajados aos novos valores 
pode garantir a sobrevivência no ambiente ao longo do tempo, uma vez que a sociedade 
exige esse novo posicionamento. 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

A análise da fase de sedimentação evidenciou que embora exista resistência 

às práticas de SO, os funcionários estão cientes ciente da importância do tema e 

promove práticas sociais, ambientais e econômicas de maneira ética e responsável. 

Essa conscientização é reflexo dos resultados positivos que o tema já proporcionou 

para a própria usina e para a comunidade, demonstrando sua contribuição para a 

promoção de um futuro melhor. A baixa resistência e os resultados positivos podem 

favorecer a continuidade da estrutura ao longo do tempo, proporcionando 

legitimidade organizacional e reconhecimento da empresa perante a sociedade. 

 Esses resultados denotam que a institucionalização da SO na Itaipu 

Binacional se encontra em processo de sedimentação. Concluída a análise do 
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processo de institucionalização, parte-se para a análise do nível se sustentabilidade 

organizacional. 

 

 

4.4 ANÁLISES DO NÍVEL DE SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL 

 

Estudos indicam que a SO demonstra ser mais eficiente quando integrada à 

estratégia organizacional (MUNCK, 2013). Esse é um processo desafiador, que 

pode ser viabilizado por meio da alteração das estruturas e práticas organizacionais, 

e do alinhamento da missão, visão e políticas aos valores institucionais (ORSATO, 

2012).  

Nessa perspectiva, com vistas a identificar os patamares de SO em que as 

organizações se encontram, Van Marrewijk (2010), com base nos trabalhos de Van 

Marrewijk e Werre (2003), desenvolveu a ―matriz de sustentabilidade‖. Essa 

ferramenta abarca cinco níveis de sustentabilidade dispostos de maneira hierárquica 

e crescente em relação à complexidade. Cada um dos níveis implica em práticas 

organizacionais distintas, são elas: SO em conformidade com a legislação; SO 

orientada pelo lucro; SO consciente conservadora; SO sinérgica e SO holística. 

Cada abordagem representa um nível de desenvolvimento específico, 

transcendendo e incluindo o anterior, apoiado em sistemas de valores e paradigmas 

de gestão que são coerentes às estruturas organizacionais. Assim, as empresas 

tendem a adotar o nível de SO que melhor se adéque aos seus objetivos, 

estratégias e níveis de racionalidade (VAN MARREWIJK, 2010).  

É relevante destacar que as organizações que estão em níveis mais elevados 

de sustentabilidade apresentam uma complexidade diferenciada das demais, mas 

não significa, necessariamente, que são mais eficientes em suas ações (VAN 

MARREWIJK; WERRE, 2003). Essa mudança de postura representa a busca pela 

legitimidade, atendendo à sua estrutura e contexto (MACHADO-DA-SILVA; 

FONSECA, 1993). 

Considerando que a Itaipu Binacional possui práticas de SO estabelecidas e 

que tem inspirado organizações de todo mundo a repensarem suas ações de 

maneira mais ética e responsável, investigou-se em qual nível de SO a usina se 

encontra. Foram analisados apenas os três últimos níveis da matriz de Van 

Marrewijk (2010), pois as evidências coletadas durante as observações, análise 
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documental e entrevistas indicaram que as práticas utilizadas pela Itaipu 

transcendem questões de conformidade legal e de orientação pelo lucro, como 

propostos nos dois primeiros níveis da matriz. 

 

 

4.4.1 Nível de sustentabilidade organizacional consciente e/ou conservadora 

 

O nível de sustentabilidade organizacional consciente e/ou conservadora é o 

terceiro em hierarquia na matriz de sustentabilidade. Nele se encontram as 

organizações que procuram equilibrar as preocupações econômicas, sociais e 

ambientais, como apregoa o princípio do TBL, proposto por Elkington (2011). As 

iniciativas deste nível devem ir além da conformidade legal e do objetivo da 

lucratividade, como apresentado nos dois primeiros níveis (VAN MARREWIJK, 

2010).  

Nesta abordagem, questões como a importância do potencial humano, a 

responsabilidade social e os cuidados com o planeta devem ser consideradas nas 

decisões estratégicas. Assim, os principais valores abordados são consenso, 

prevenção de conflitos, trabalho em equipe, igualdade, participação, honestidade e 

transparência (VAN MARREWIJK, 2010). 

Atendendo às orientações desta subcategoria, os respondentes foram 

questionados se as iniciativas sustentáveis da Itaipu vão além da conformidade legal 

e do objetivo da lucratividade. Inicialmente, o entrevistado ―J‖ ressaltou que a usina 

não é orientada pelo lucro, pois ―tem uma natureza jurídica diferenciada, onde 

precisa basicamente equilibrar custos e receitas‖ (Entrevistado ―J‖). No que é 

pertinente à legislação ―a Itaipu segue o Tratado da Itaipu, que é como se fosse sua 

própria lei. Então a gente diz que a Itaipu faz além da lei de forma voluntária‖ 

(Entrevistado ―J‖). Essa opinião é compartilhada por ―K‖: 

 

a questão da sustentabilidade vai além da conformidade legal e do objetivo 
da lucratividade. Até porque a gente não tem a questão do lucro, o nosso 
compromisso com a sociedade é em ter uma tarifa que seja econômica. A 
engenharia da Itaipu ela é feita de tal forma que, a tarifa que eu coloco pra 
sociedade pagar, é aquela que é suficiente para pagar os meus gastos. 
Então se nós gastarmos exageradamente quem vai pagar é o consumidor 
do Brasil e do Paraguai. Na situação em que estamos o Brasil paga 90%. 
Então você imagina a reação do consumidor sabendo que eu sou uma 
empresa que gasta de maneira desmedida. Assim, eu preciso manter a 
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empresa economicamente viável, que é não levar esse custo para o 
consumidor, e ao mesmo tempo ser vanguarda (Entrevistado ―K‖).  

 

Os dados fornecidos pelos entrevistados coincidem com as informações 

obtidas no relatório de sustentabilidade de 2013, onde fica evidenciado que a usina 

realiza espontaneamente uma série de iniciativas que beneficiam a comunidade, 

uma vez que ela é regida por um tratado internacional, e legalmente deve se 

submeter às exigências desse normativo: 

 

Desde a época da sua construção, a Itaipu realiza espontaneamente uma 
série de iniciativas que beneficiam a região oeste do Paraná e a população 
da Tríplice Fronteira (Brasil, Argentina e Paraguai). No planejamento e 
execução das ações, a empresa adota como referência diversos acordos, 
tratados e convenções nacionais e mundiais, como o Pacto Global das 
Nações Unidas e a Carta da Terra, e também busca cooperar com o 
fortalecimento das políticas públicas estabelecidas pelo Governo Federal 
para o enfretamento de problemas regionais [...].O relacionamento com a 
comunidade ocorre via programas, projetos e ações, por meio de 
mobilização e estabelecimento de parcerias com os governos das esferas 
federal, estadual e municipal, organizações do terceiro setor e instituições 
públicas e privadas. As demandas são atendidas conforme convergência 
com a missão empresarial e a disponibilidade orçamentária anual. A Itaipu 
também tem papel importante na articulação e obtenção de recursos 
públicos estaduais, federais e de outros órgãos governamentais para 
consolidar a região em um grande polo turístico, acadêmico, científico e 
incrementar a economia local (ITAIPU, 2014, p. 55). 

 

Pode-se observar que os funcionários da Itaipu compreendem que as ações 

de sustentabilidade realizadas transcendem as exigências legais e o objetivo da 

lucratividade. O entrevistado ―F‖ reforça: 

 

eu sei que vão. Aliás, lucratividade aqui não é o objetivo. A empresa foi 
concebida para gerar energia a preço de custo para seus donos, com 
alguns benefícios financeiros definidos, e não para gerar resultado da forma 
clássica. O respeito mútuo a esse espírito de cooperação é o que viabiliza 
essa parceria entre dois países de dimensões tão distintas. (Entrevistado 
―F‖) 

 

Esclarecido este primeiro aspecto, foi verificado se a usina trata os aspectos 

sociais, ambientais e econômicos com equidade. Essa foi a questão que mais gerou 

divergência de opiniões. Alguns entrevistados entendem que o aspecto ambiental se 

sobressai: ―o ambiental é mais forte e recebe mais atenção, ou então explora melhor 

essa questão de comunicação‖ (Entrevistado ―J‖). Outros acreditam que seja o 

econômico: ―eu defendo que o lucro que financia as benesses ambientais e gera 

excedente para os reinvestimentos econômicos. Abrir mão do lucro seria insano. A 
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humanidade precisa fazer com que o lucro conviva com todo esse respeito que é a 

ética da sustentabilidade‖ (Entrevistado ―G‖). No entanto, mesmo com algumas 

opiniões diferenciadas, os funcionários entendem que a Itaipu promove ações nas 

três áreas do TBL. Comenta o entrevistado ―H‖: 

 

eu acho que a Itaipu está no caminho do equilíbrio. Quando a gente fala de 
sustentabilidade, as dimensões estão muito interligadas. Com o passar dos 
anos a gente foi percebendo que questões que aparentemente estão dentro 
de um programa ambiental, contemplam questões socioambientais, o que já 
é um avanço. Por exemplo, o programa cultivando água boa, ele tem o 
corredor da biodiversidade, ectiofalna, produção de mudas, a agricultura 
orgânica. No caso da agricultura familiar e orgânica, ela é ambiental, mas é 
social também, você está falando de uma coisa muito maior que é a saúde, 
que está ligada com agronegócio que é econômico. Então hoje a Itaipu já 
tem essa visão, nós estamos no caminho do equilíbrio, que todas as áreas 
contemplam a sustentabilidade (Entrevistado ―H‖). 

 

Essa perspectiva é reforçada pelo entrevistado ―C‖, que não só avaliza a fala 

de ―H‖ como complementa que é necessário um olhar mais aprofundado sobre as 

ações realizadas. Segundo ele, muitos programas classificados como ambientais 

também apresentam benefícios sociais e econômicos, e vice versa. Isso demonstra 

que os aspectos do TBL se inter-relacionam e se retroalimentam, sendo difícil 

dissociá-los um dos outros: 

 

eu acho até que é balanceado, mas alguns cuidados têm que se tomar. A 
princípio poderia parecer que é o econômico, mas é necessário uma 
reflexão mais sofisticada sobre o assunto. Por exemplo, quando a Itaipu 
produz mais energia, ela não ganha um centavo a mais por isso. A Itaipu 
tem um valor definido, até 2023, que paga o custo de 
funcionamento/operação, mais o custo da dívida, então quando você gera 
mais energia pelo mesmo preço o que você está fazendo com a tarifa 
nacional de alguma forma? Tá diminuindo, então o custo-benefício para o 
consumidor é otimizado, a energia fica mais barata. Então além da parte 
econômica ganha espaço o social. E o ambiental? A gente sabe que a 
geração hidroelétrica é uma das fontes de energia mais limpa e renovável 
do mundo, fazendo que outras fontes de energia, como é o caso do 
petróleo, não sejam utilizados. [...] então quando a Itaipu produz mais 
energia, ela está contribuindo com o pilar social, ambiental e econômico 
(Entrevistado ―C‖).  

 

O entrevistado ―G‖ destacou que as organizações deveriam sair da ética de 

mercado, consumista, extrativista, para perseguir a ética da sustentabilidade, que 

preza pelo equilíbrio entre as dimensões. Essa opinião acompanha o pensamento 

de Elkington (2011), quando defende que a sociedade deve mudar a ênfase de 

crescimento econômico, geralmente o grande objetivo das organizações capitalistas, 
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para desenvolvimento sustentável (com foco nas qualidades econômicas, 

ambientais e sociais): 

 

pelo SGS, e todos os demais programas da Itaipu, busca-se sempre pelo 
equilíbrio. [...] Eu acredito que a sociedade deveria se auto estabelecer, e 
sair da ética de mercado, consumista, extrativista, para a ética da 
sustentabilidade, do equilíbrio entre as dimensões. E quando se olha para 
os três pilares da sustentabilidade eu consigo enxergar que há uma 
distribuição aparentemente acadêmica, mas se você unir as três esferas 
você tem na verdade uma grande ética em que determinadas questões 
ambientais dificilmente serão desassociadas de questões econômicas e de 
questões sociais. Então na verdade, são três partes de um grande todo, de 
uma grande coisa, de uma ética (Entrevistado ―G‖).  

 

Por fim, o entrevistado ―J‖ salienta que o tema é muitas vezes trabalhado de 

forma fragmentada, o que pode representar um desafio a ser superado: 

 

um dos desafios que eu vejo seja tratar a sustentabilidade de maneira 
fragmentada. Por exemplo, na diretoria financeira, eles cuidam de coisas 
que entendem que seja da diretoria deles. Só que se eles ampliarem o 
olhar, vão ver que contribuem para o meio ambiente, contribuem para o 
social e talvez isso não esteja muito claro ainda. Com essa visão 
fragmentada se perde muito, eu acho (Entrevistado ―J‖).  

 

Evidencia-se, por meio das respostas obtidas, que existem divergências de 

opiniões em relação à igualdade de importância com que são tratados os aspectos 

do TBL. Enquanto alguns acreditam que o ambiental seja o mais valorizado, outros 

consideram o econômico como o mais perseguido. No entanto, a maioria entende 

que a usina está no caminho do equilíbrio e apresenta preocupações sociais, 

ambientais e econômicas. Esse resultado também representa uma das principais 

criticas associadas à teoria da SO, que é a sua dificuldade de mensuração e 

operacionalização. Ou seja, avaliar e quantificar quanto cada aspecto é trabalhado 

(MUNCK, 2013). 

O entrevistado ―F‖ afirma que ―hoje, já não é mais possível delimitar as ações 

entre o que é sustentabilidade e o que não é, porque a transversalidade do conceito 

permeia todas as ações do plano operacional, que é o conjunto de tudo que a 

empresa executa no dia a dia‖. Assim, a partir das observações realizadas em 

campo e da análise das entrevistas se percebeu que a usina demonstra 

preocupação entre as dimensões a fim de cooperar com o desenvolvimento de 

médio e longo prazo. Embora seja difícil de mensurar qual dos aspectos ganhe mais 

atenção, todos eles possuem iniciativas determinadas. Inclusive, a própria usina 
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incentiva à transversalidade dos temas, onde uma área complemente a outra, 

reforçando a interconexão dos pilares. Cabe também destacar que a empresa em 

estudo objetiva o equilíbrio financeiro, e não o lucro, e que desde o inicio de suas 

atividades manifestou preocupação com o entorno. 

Esses resultados denotam que a Itaipu Binacional está no nível de 

sustentabilidade organizacional consciente e/ou conservadora, uma vez que atende 

aos requisitos propostos pela categoria. Concluída a análise do terceiro nível de SO, 

parte-se para a SO sinérgica. 

 

 

4.4.2 Nível de sustentabilidade organizacional sinérgica 

 

O nível de sustentabilidade organizacional sinérgica é o quarto em hierarquia 

na matriz de sustentabilidade. Nele se encontram as organizações que buscam por 

soluções equilibradas e funcionais, criando valor nos aspectos econômicos, sociais e 

ambientais da organização, em uma abordagem sinérgica, onde todas as partes 

interessadas ganham em conjunto (VAN MARREWIJK, 2010). 

Neste nível, a sustentabilidade é reconhecida como crucial e inevitável para 

alcançar o progresso. Considerando essa mudança de cenário, muitos líderes estão 

promovendo iniciativas sustentáveis em seus negócios, pois a sustentabilidade é 

importante para a legitimidade organizacional. Acredita-se que o tempo demandado 

para responder a estas exigências poderá determinar a diferença entre empresas 

bem-sucedidas e as que falharão nas próximas décadas (VAN MARREWIJK, 2003). 

Entre os principais valores abordados pela SO sinérgica estão: insight, 

orientação de longo prazo, flexibilidade, tolerância para a incerteza e paradoxos. No 

caso da Itaipu, ela reestruturou seu planejamento estratégico para que pudesse 

contemplar aspectos de sustentabilidade em seus pressupostos. Determinou nova 

missão, visão e políticas, entre outros, além de criar o SGS, ferramenta que permeia 

toda a empresa e envolve os seus integrantes para que trabalhem alinhados aos 

seus valores. 

As iniciativas adotadas visam o longo prazo, para que tanto as gerações 

atuais, como as futuras, possam se beneficiar das práticas realizadas. Nesse 

sentido, verificou-se a existência de iniciativas conjuntas em todas as áreas da 

Itaipu, para incorporar as questões sustentáveis em suas práticas. O entrevistado 
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―E‖ afirmou que ―existe um comitê de sustentabilidade e o SGS, que por várias 

oportunidades proporcionou discussões internas sobre os aspectos da 

sustentabilidade‖. O mesmo entrevistado acrescentou que ―mais do que uma diretriz 

de diretoria, a cultura da sustentabilidade está introjetada nas práticas de diversas 

áreas e programas, replicando-se‖. Percebe-se que a Itaipu adota diversas medidas 

para contribuir com o objetivo da SO no longo prazo. 

Questionou-se aos respondentes se eles consideram a sustentabilidade 

crucial para progredir no longo prazo. Segundo o entrevistado ―E‖, ―é impensável 

uma empresa, seja ela Itaipu ou qualquer outra, sem uma visão de sustentabilidade 

para o futuro‖. O entrevistado ―G‖ reforça o compromisso da empresa, pois acredita 

que o tema é uma tendência mundial: 

 

a tendência mundial é de que a sustentabilidade ganhe cada vez mais 
espaço, na verdade vai se traduzir na conscientização das pessoas, 
naquela conduta que nós nunca deveríamos ter abandonado. Hoje na Itaipu 
as práticas estão estabelecidas, as coisas estão acontecendo. Temos 
muitos projetos, e até agora o que ainda não conseguimos fazer, vamos 
tentar fazer (Entrevistado ―G‖). 

 

O entrevistado ―J‖ destaca alguns benefícios que a SO pode proporcionar, 

como por exemplo, a diminuição da poluição, e defende a perpetuação dos novos 

valores associados à TBL. No entanto, defende que o tema deve ser mais bem 

explorado para que os resultados positivos sejam maximizados: 

 

a sustentabilidade tem que ser pensada no longo prazo, buscando a 
perpetuação, no duradouro. Eu acho que a sustentabilidade é bacana, se 
você tiver uma boa abordagem, pode mostrar facilmente os ganhos que ela 
traz. Esse olhar ampliado ajuda muito, ajuda a economizar, ajuda a ter 
menos poluição, ajuda a construir um ambiente saudável. Então ela tem 
muitos ganhos, só que deve ser mais explorada (Entrevistado ―J‖). 

 

O entrevistado ―C‖ acredita que as novas gerações tendem a ser cada vez 

mais engajadas aos novos valores propostos, pois o tema é amplamente debatido 

pela mídia e existe uma orientação para que as ações atuais sejam mais 

conscientes e conservadoras: 

 

eu acredito que a tendência é cada dia melhorar, porque as novas gerações 
estão a cada dia mais conscientes da importância da sustentabilidade, 
inclusive já vêm mais preparadas da casa, da mídia, da informação, da 
escola, mas é um processo que você tem que ficar cuidando o tempo todo 
(Entrevistado ―C‖). 
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Por fim, o entrevistado ―K‖ acredita que a gestão eficiente dos recursos é 

imprescindível para que os objetivos de longo prazo sejam alcançados: 

 

eu entendo que a gente tem que focar muito na eficiência, porque a meta 
para o futuro já foi estabelecida. Agora eu preciso acertar a eficiência pra 
mostrar que eu consigo alcançar o futuro com a minha eficiência de gestão, 
e é isso que vai garantir a perpetuação no longo prazo. Se eu não tiver 
eficiência eu vou entender, por equivoco, que esse meu futuro é que está 
gerando meu gasto e eu vou cortar. A perpetuação está na capacidade que 
eu tenho de alcançar meus objetivos com eficiência. Se eu não conseguir 
eficiência, aqui dentro vai se misturar que eu sou incapaz ou que eu pus um 
futuro que vai me dar mais gasto, e aí vão cortar esse futuro, e cortando 
esse futuro eu mecho na sustentabilidade, esse é o grande desafio da 
gente. Ou seja, devemos ter alta performance, mas se não tivermos alta 
performance não temos outra alternativa a não ser privatizar (Entrevistado 
―K‖).  

 

A análise do conteúdo evidenciou a conscientização dos funcionários sobre 

os impactos que a SO pode gerar no longo prazo. No entanto, alguns entrevistados 

destacam que, embora a Itaipu seja considerada pioneira e inspire diversas 

organizações, as práticas podem ser mais bem exploradas e trabalhadas. Tal 

observação reforça a SO como processo, onde suas prerrogativas devem ser 

cultivadas diariamente para que os resultados possam perpetuar. 

Dentro desse contexto, pode-se perceber que a Itaipu se encontra no nível de 

SO sinérgica, pois busca soluções equilibradas e funcionais, criando valor nos 

aspectos da TBL, como explicitado em seu mapa estratégico e no SGS adotado pela 

empresa. Desta forma, ela está alinhada aos valores propostos por essa categoria, 

uma vez que seus funcionários reconhecem a sustentabilidade como crucial para o 

sucesso organizacional, onde todos ganham em conjunto. 

Concluída a análise do quarto nível de SO, segue-se com a SO holística. 

 

 

4.4.3 Nível de sustentabilidade organizacional holística 

 

O nível de sustentabilidade organizacional holística é o quinto e último em 

hierarquia na matriz de sustentabilidade. Nele estão presentes as organizações 

onde a SO é integrada em todos os aspectos da organização, buscando contribuir 

para a qualidade e a continuação da vida, agora e no futuro. Ela considera que todos 
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os seres e fenômenos são mutuamente interdependentes, e que cada pessoa ou 

organização tem uma responsabilidade universal com os demais seres vivos (VAN 

MARREWIJK, 2010). 

Os principais valores relacionados a esse nível são: interdependência, 

preocupação com as gerações futuras, sabedoria, suficiência e vida responsável. No 

que é pertinente a esse aspecto, os respondentes foram indagados se consideram 

que cada pessoa e/ou organização tem uma responsabilidade universal para com os 

outros seres. De maneira geral, os entrevistados se mostram sensibilizados e 

mobilizados pelo tema. O entrevistado ―B‖ afirma que é necessário repensar a lógica 

capitalista da sociedade, voltada para o lucro, e considerar aspectos como 

preservação ambiental: 

 

com certeza, mas nós ainda não tivemos a capacidade de fazer com que 
todo ser humano entenda. Alguns não entendem por ignorância, e alguns 
não entendem por ambição, cada um só pensa em si. Então se todos 
pensassem que é preciso deixar de ganhar um pouco e pensar mais no 
ambiente, nós teríamos um planeta do futuro melhor (Entrevistado B). 

 

As organizações também podem contribuir com a resolução de problemas 

socioambientais das comunidades nas quais estão inseridas, por meio da sua 

capacidade de fornecer recursos financeiros e humanos, inovação, infraestrutura, 

tecnologia e promoção de boa governança. Entende-se, assim, que a transição para 

a sustentabilidade exigirá a reestruturação das organizações, com stakeholders 

engajados em uma visão clara do futuro, atuando de maneira eficiente e eficaz nos 

três pilares do TBL (BLOWFIELD, 2013; ELKINGTON, 2011). Nesse sentido, o 

entrevistado ―J‖ aborda o poder de influência que as empresas exercem. 

 

um grande avanço que poderia ter é a participação das empresas.Tem um 
estudo que diz que no momento atual da sociedade, quem manda é as 
empresas. Elas têm um poder financeiro muito violento, só que as empresas 
são feitas de pessoas, por isso a conexão com cada uma. Se a empresa 
começar exigir de seus funcionários critérios de sustentabilidade, o mercado 
de trabalho vai mudar, as academias vão mudar, aí acaba induzindo a 
pessoa a se preocupar com essa questão. Então o papel das empresas é 
fundamental para induzir as pessoas (Entrevistado J). 

 

Essa conscientização a respeito da SO advém das prerrogativas da cúpula 

organizacional, a exemplo do diretor de coordenação da Itaipu Binacional, Nelton 
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Miguel Friedrich, grande entusiasta sobre o tema e que manifestou sua opinião em 

um paper interno: 

 

Daniel Goleman já disse: ―Quanto mais sustentável, mais saudável e mais 
humano, melhor‖. Tudo porque, não há ―plano B‖ para o nosso planeta. O 
consenso inédito entre países ricos, em desenvolvimento e pobres confirma 
tal imperativo. Temos que agir e podemos fazê-lo mudando o rumo em 
outra direção, que não o abismo. E fazê-lo de acordo com o pressuposto do 
ganha-ganha: ganha o planeta e ganham a natureza (―o cuidado com nossa 
casa comum‖), a economia, o consumidor, a responsabilidade social e 
ambiental, o equilíbrio, a equidade, a transparência.  Ganham a atual e as 
futuras gerações (ITAIPU, 2016b). 

 

Contata-se que as preocupações sociais, ambientais e econômicas são 

contínuas na organização, tanto que a empresa entende que as ações de hoje 

podem impactar a vida das futuras gerações. Assim, a usina trabalha a 

conscientização dos seus funcionários e da comunidade, para que ocorra uma 

transformação de valores, na qual cada indivíduo amplie seu olhar, e passe a se 

responsabilizar pelo coletivo.  

Diante das evidencias apresentadas ao longo deste trabalho, desde as 

práticas de sustentabilidade adotadas pela Itaipu, a análise do processo de 

institucionalização, bem como as informações referentes aos níveis de SO, infere-se 

que a empresa estudada atingiu o nível de SO holística, pois a SO já faz parte da 

cultura organizacional. Os valores da sustentabilidade já fazem parte do dia a dia 

dos colaboradores da empresa e também do relacionamento com seus 

stakeholders, a exemplo dos fornecedores, comunidades do entorno, clientes e 

opinião pública, entre outros. A usina também demonstra estar em constante 

aperfeiçoamento, além de incentivar as pessoas a incorporarem os princípios da 

sustentabilidade a fim de que as novas práticas se perpetuem. 

Como forma de sintetizar os resultados encontrados, o Quadro 22 apresenta 

os níveis de sustentabilidade organizacional presentes na Itaipu Binacional: 
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Quadro 22: Níveis de SO da Itaipu Binacional 

Níveis de sustentabilidade organizacional 
C

o
n
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o
ra

 As ações de sustentabilidade realizadas transcendem as exigências legais e o objetivo da 
lucratividade. 
Existem divergências de opiniões em relação à igualdade de importância com que são 
tratados os aspectos do TBL, no entanto, a maioria dos entrevistados concorda que a 
empresa possui iniciativas sociais, ambientais e econômicas. 
Os aspectos do TBL se inter-relacionam e se retroalimentam, sendo difícil dissociá-los um 
dos outros. 

S
in

é
rg

ic
a

 O compromisso com a sustentabilidade é uma tendência mundial. 
O tema deve ser mais bem explorado para que os resultados positivos sejam maximizados. 
Os funcionários reconhecem a sustentabilidade como crucial o sucesso organizacional. 
O SGS proporciona discussões internas sobre os aspectos da sustentabilidade, 
proporcionando assim atualizações contínuas as práticas organizacionais. 

H
o

lí
s
ti

c
a

 

 

SO já faz parte da cultura organizacional 
As preocupações sociais, ambientais e econômicas são contínuas na organização, estão 
incorporadas em seu planejamento estratégico e podem ser observadas no SGS.  
A empresa entende que as ações de hoje terão consequências no longo prazo e podem 
impactar a vida das futuras gerações. 
A usina trabalha a conscientização dos seus funcionários e da comunidade, para que ocorra 
uma transformação de valores, na qual cada indivíduo amplie seu olhar, e passe a se 
responsabilizar pelo coletivo.  
Hoje a empresa também é considerada referência em práticas sustentáveis, abrindo-se para 
receber interessados no tema, realizando intercâmbio de experiências e conhecimentos, 
além de possuir reconhecimentos nacionais e internacionais.  

Fonte: elaborado pela autora. 

A ―matriz de sustentabilidade‖ proposta por Van Marrewijk (2010) permitiu 

identificar que a Itaipu Binacional se encontra no nível de SO holística, considerados 

os três últimos níveis: SO consciente e/ou conservadora; SO sinérgica; SO holística. 

Pode-se observar que a Itaipu desenvolveu iniciativas coerentes ao seu 

planejamento estratégico, alinhando missão, visão e políticas aos valores 

institucionais. O nível de SO alcançado representa que a empresa possui uma 

complexidade diferenciada das demais, mas não significa, necessariamente, que é 

mais eficiente em suas ações (VAN MARREWIJK; WERRE, 2003).  

As iniciativas adotadas proporcionaram à Itaipu legitimidade organizacional, 

que é reconhecida por sua postura ética e responsável nos negócios. Essa 

conformidade adquirida também pode protegê-la de questionamentos quanto à sua 

postura e proporcionar segurança e sobrevivência no ambiente (MEYER; ROWAN, 

1977).  

As ações da Itaipu lhe têm proporcionado premiações nacionais e 

internacionais, dentre eles a do programa "Cultivando Água Boa", eleito a melhor 

prática em gestão de recursos hídricos do mundo; ganhou ainda o prêmio água para 

vida, concedido pela ONU. Na premiação do complexo turístico Itaipu, foi a única 

empresa brasileira vencedora na categoria pesquisa, tecnologia e inovação do 
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prêmio de excelência e inovação do turismo, concedido pela Organização Mundial 

do Turismo.  Obteve também a Certificação Life, que atesta a eficiência do sistema 

de gestão ambiental e as ações para a conservação da biodiversidade (ITAIPU, 

2016). Assim, a empresa é considerada referência em práticas sustentáveis, e se 

abre para receber interessados no tema, realizando intercâmbio de experiências e 

conhecimentos, incentivando a continuidade de suas ações. 

 

 

4.5 SÍNTESE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A Itaipu Binacional se destaca como importante fonte hidráulica em geração 

de energia renovável. Seu modelo de operação sustentável e gestão participativa 

promovem respeito à natureza e qualidade de vida para as futuras gerações. Nos 

últimos anos a usina reformulou sua estratégia empresarial e adequou sua missão, 

visão e política a fim de assegurar que valores associados à SO se institucionalizem. 

Para viabilizar tais mudanças, criou um sistema de gestão da sustentabilidade, que 

trata os aspectos da TBL de maneira sistêmica, sem fazer distinção entre cargos e 

hierarquia. Assim, estabeleceu iniciativas sociais, ambientais e econômicas. 

As práticas ambientais correspondem à viabilidade ambiental (JAMALI, 2006). 

Dentre os programas desenvolvidos e apoiados neste aspecto se destacam: 

Cultivando Água Boa (CAB); Gestão por Bacias Hidrográficas; Monitoramento e 

Avaliação Ambiental; Biodiversidade, Nosso Patrimônio; Educação Ambiental; 

Valorização do Patrimônio Institucional e Regional; Produção de Peixes em Nossas 

Águas; Segurança de Barragens; Tecnologias de Transmissão e Distribuição; 

Pesquisas em Hidrogênio; Centro Internacional de Hidroinformática; Plataforma de 

Energias Renováveis; Veículo Elétrico; Projeto e Construção do Gabinete para 

Monitoramento dos Peixes do Canal da Piracema; Proteção (margem brasileira); 

Corredor Ecológico Santa Maria; Canal da Piracema; Refúgios Biológicos; Criadouro 

de Animais Silvestres da Itaipu Binacional (Casib); Zoológico Roberto Ribas Lange; 

Hospital Veterinário; Banco de Germoplasma; Viveiro Florestal e Horto 

Medicinal/Ervanário (ITAIPU, 2016). O portfólio de iniciativas adotadas demonstra a 

preocupação da usina com a preservação do meio ambiente por meio de ações que 

beneficiam a própria organização, os moradores da região, e a sociedade como um 

todo.  
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As práticas sociais dizem respeito à viabilidade social, contemplando os 

impactos que as organizações causam nos sistemas sociais por meio de suas 

atividades operacionais (SACHS, 2008). Entre as principais ações desenvolvidos 

e/ou apoiadas pela Itaipu estão: Incentivo ao Turismo; Fundação Parque 

Tecnológico Itaipu (FPTI); Fundação de Saúde Itaiguapy - Hospital Ministro Costa 

Cavalcanti (HMCC); Programa de Voluntariado Empresarial - Força Voluntária; 

Saúde na Fronteira; Plantas Medicinais; Energia Solidária; Sustentabilidade das 

Comunidades Indígenas; Oeste em Desenvolvimento; Patronato Municipal de Foz 

do Iguaçu; Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente (PPCA); Meninos do 

Lago; Velejar é Preciso; Jovens Atletas; Integrar e Educação Financeira (ITAIPU, 

2016). Os dados evidenciam o cuidado que a empresa dedica às práticas sociais 

destinadas aos seus funcionários e à comunidade. 

Por fim, as práticas econômicas se referem à viabilidade financeira e podem 

ser consideradas o alicerce para a SO (AZAPAGIC; 2003). As bases financeiras da 

usina estão definidas no anexo C do tratado de Itaipu. O documento estabelece 

algumas diretrizes, como a de que a potência instalada disponível seja contratada 

integralmente pela Eletrobrás e a Ande, assegurando previsibilidade de receita e 

diminuição dos riscos decorrentes de crises hidrológicas; de que a tarifa cobrada 

referente ao valor unitário do serviço de eletricidade deve ser suficiente para cobrir 

todos os custos do serviço, pois a empresa não objetiva lucro e que deve-se pagar 

royalties ao Brasil e ao Paraguai pela utilização do potencial hidráulico do Rio 

Paraná, com compensação igualitária para os dois países. 

Percebe-se que a Itaipu conta com um portfólio de programas e ações que 

visam à preservação do meio ambiente, da sociedade e do financeiro, mostrando-se 

alinhada com as estratégias organizacionais. Os aspectos da TBL são trabalhados 

de maneira integrada, onde eles se sobrepõem e se complementam, demonstrando 

seu engajamento com o todo.  

Destaca-se que as iniciativas adotadas pela Itaipu são de caráter voluntário, 

uma vez que ela é regida por um tratado internacional e obedece a um sistema de 

gestão diferenciado, devendo se submeter às exigências desse normativo. No 

entanto, as ações da usina procuram estar alinhadas às obrigações previstas na 

legislação brasileira e paraguaia, e envida esforços para atender os requisitos 

previstos em tais legislações em todas suas unidades operacionais (entrevistado 

―J‖). 
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Assim, a usina se sobressai pela promoção de iniciativas sustentáveis, 

servindo de inspiração para que empresas nacionais, internacionais, e a 

comunidade com a qual se relaciona, assumam uma postura mais ética e 

responsável nos negócios, contribuindo com a qualidade econômica e 

socioambiental para as futuras gerações. 

No que é pertinente ao grau de institucionalização das práticas da SO na 

usina, a análise dos dados evidenciou que embora existam funcionários resistentes 

a essas práticas, a grande maioria está ciente da importância do tema e contribuem 

com sua perpetuação. Essa conscientização é reflexo dos resultados positivos que 

as ações já proporcionaram para a própria empresa e seu entorno, colaborando para 

a promoção de um futuro melhor. Esses fatores favorecem a continuidade da 

estrutura ao longo do tempo, proporcionando legitimidade organizacional e 

reconhecimento da Itaipu Binacional perante a sociedade. A partir dos dados 

apresentados, compreende-se que a institucionalização da SO na Itaipu Binacional 

se encontra em processo de sedimentação, considerando o modelo de Tolbert e 

Zucker (1999). 

O estudo ainda aferiu o nível de sustentabilidade organizacional proposto por 

Van Marrewijk (2010). A Itaipu foi classificada em SO holística, pois o tema já faz 

parte da cultura organizacional. Neste nível estão presentes as organizações onde a 

SO é integrada em todos os aspectos da organização, buscando contribuir com a 

qualidade e a continuação da vida, agora e no futuro (VAN MARREWIJK, 2010). 

Nota-se que a Itaipu assumiu um papel de destaque no tema e que os valores 

associados à SO fazem parte do dia a dia dos funcionários e do seu relacionamento 

com stakeholders, a exemplo dos fornecedores, comunidades, clientes, opinião 

pública, entre outros. A usina também demonstra estar em constante 

aperfeiçoamento, buscando desenvolver iniciativas mais eficientes, além de 

fomentar a cultura da sustentabilidade na busca de um futuro com mais 

responsabilidade social, respeito ao meio ambiente e crescimento econômico, como 

apontado também nos estudos de Mendonça (2014) e Fabricio, Bergel e Tortato 

(2016). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação teve o anseio de investigar o seguinte questionamento de 

pesquisa: Quais são as práticas organizacionais voltadas para a sustentabilidade e 

em que grau de institucionalização elas se encontram atualmente? Consoante a 

isso, seu objetivo geral se propôs a compreender o processo de institucionalização 

das práticas de sustentabilidade organizacional na Itaipu Binacional.  Verificou-se 

que a empresa apresenta um portfólio de práticas sociais, ambientais e econômicas 

que contribuíram para a internalização da temática sustentabilidade organizacional 

na cultura da empresa.  

Para tanto, delinearam-se três objetivos específicos: o primeiro deles teve 

como finalidade descrever as práticas de SO da Itaipu Binacional. Esse objetivo foi 

atendido por meio do relatório de sustentabilidade mais recente, o de 2015, com 

suporte de entrevistas e observação não participante para melhor compreensão dos 

dados. Constatou-se que a usina possui práticas sociais, ambientais e econômicas 

estabelecidas, e que cada um dos aspectos se sobrepõem e se complementam, 

remetendo à transversalidade do tema. Assim, a usina demonstra trabalhar o TBL de 

maneira equilibrada, como é recomendado pelos estudiosos do assunto 

(ELKINGTON, 2016). Infere-se ainda que as práticas adotadas pela usina sejam de 

caráter voluntário, uma vez que ela é regida por um tratado internacional e obedece 

a um sistema de gestão diferenciado, devendo se submeter às exigências desse 

normativo. 

Já o segundo objetivo específico buscou identificar o grau de 

institucionalização das práticas da SO na usina, e foi respondido com auxílio da 

observação não participante, entrevistas semiestruturadas e diário de pesquisa.  

Evidenciou-se que a Itaipu se encontra em processo de sedimentação, considerando 

o modelo de Tolbert e Zucker (1999). Esta etapa foi marcada pela baixa resistência 

dos funcionários às práticas de SO, pela continuidade histórica da estrutura adotada, 

além da sobrevivência pelas várias gerações de membros da organização. As 

iniciativas adotadas proporcionaram à Itaipu legitimidade organizacional, que é 

reconhecida nacional e internacionalmente por sua postura ética e responsável nos 

negócios. 

E por fim, o último objetivo específico teve como finalidade verificar o nível de 

sustentabilidade organizacional na empresa em estudo. Tal constatação foi 
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realizada, assim como para a etapa anterior, por meio da observação não 

participante, entrevistas semiestruturadas e diário de pesquisa. Os resultados 

apontam que a usina foi classificada no nível de SO holística, quinto e último em 

hierarquia na matriz de sustentabilidade proposta por Van Marrewijk (2010). Esse 

resultado demonstra a complexidade organizacional, com uma estrutura 

organizacional ancorada em sistema de gestão de sustentabilidade que integra a SO 

em todos os contextos organizacionais e níveis hierárquicos, favorecendo a 

qualidade da vida no longo prazo. 

Ainda como conclusão do estudo, constata-se que a SO desempenha papel 

fundamental na estratégia organizacional da empresa, confirmando seu 

compromisso com a responsabilidade social, respeito ao meio ambiente e 

crescimento econômico. Essa aderência foi verificada pela adequação da missão, 

visão e políticas alinhadas com os valores propostos, além de um portfólio de ações 

sociais, ambientais e econômicas que subsidiam essas mudanças. 

Neste contexto, faz-se necessário destacar as principais contribuições para a 

empresa pesquisada. O estudo permitiu identificar as ações adotadas pela Itaipu, 

bem como a compreender o processo de institucionalização de SO e do seu nível de 

SO. Essas informações podem auxiliar gestores e pesquisadores a entender como a 

aderência organizacional às demandas sociais pode favorecer a legitimidade 

organizacional.  

A pesquisa também identificou sugestões de melhoria para a usina, como: a) 

a Itaipu conta com inúmeras políticas e procedimentos que são explorados de 

maneira fragmentada, ocasionando retrabalho e sobreposições de ações 

organizacionais. Isso representa uma oportunidade para que a empresa possa 

simplificar e unificar seus processos, aumentando sua eficiência; b) observou-se que 

alguns funcionários apresentam resistência ao assunto, pois não compreendem 

como suas atividades diárias impactam nos resultados organizacionais. Assim, 

entende-se que a consciência organizacional pode ser mais bem trabalhada, para 

que a cultura da sustentabilidade seja internalizada por seus membros; c) os 

entrevistados também apontaram que o tema deve ser mais bem explorado para 

que os resultados positivos sejam maximizados e perpetuem ao longo do tempo. 

Essa constatação reforça a SO como processo, onde suas prerrogativas devem ser 

cultivadas diariamente para que os resultados positivos sejam contínuos.  
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Para a academia, entende-se que o tema abordado é de relevância para 

fortalecer a literatura acerca dos temas SO e processo de institucionalização, uma 

vez que ainda são incipientes os trabalhos com a aproximação dos conceitos. Isso 

demonstra sua importância para a construção de um referencial teórico mais 

consolidado, uma vez que a teoria institucional permitiu compreender até que ponto 

as práticas de SO estão internalizadas na usina, além de ampliar a discussão desta 

temática, que é considerada uma tendência pela sociedade. 

Este estudo ainda propôs a construção de um modelo teórico, articulando os 

temas TBL, nível de SO e institucionalização da SO (página 52), facilitando a 

visualização das principais categorias de análise para a pesquisa empírica e as 

discussões sobre o processo de pesquisa, além de contribuir com a realização de 

um estudo neste formato em outras organizações. O modelo pode ajudar a 

compreender o grau de institucionalização das práticas de SO nas organizações, 

bem o nível de SO em que elas se encontram. 

Alguns aspectos podem ser considerados como limitantes do 

desenvolvimento dessa pesquisa, destacando-se que os estudos de caso ―fornecem 

pouca base para generalização científica‖ (YIN, 2010, p. 36). Nessa perspectiva, 

esse trabalho se limita a um único caso, que é descrito a partir da visão dos 

entrevistados. Dessa maneira, alguns aspectos importantes podem ter sido omissos, 

limitando o trabalho.  

A questão temporal também pode ser considerada como limitação, uma vez 

que foram investigados acontecimentos passados. Dessa forma, no momento da 

entrevista, as respostas dependem da capacidade dos indivíduos em  recordar fatos 

que ocorreram anteriormente, podendo prejudicar a inferência de conclusões a 

respeito dos dados. Tanto que Martins (2004) esclarece que, entre o momento 

passado e o presente, é possível que a memória do informante tenha sofrido 

interferências de suas experiências. 

Como sugestão de pesquisas futuras, recomenda-se a aplicação deste estudo 

em outras organizações públicas e privadas, como em outros ramos de atuação, de 

modo que se possa corroborar ou não os resultados encontrados neste estudo. 

Acredita-se, ainda, que seja pertinente a realização de estudos quantitativos, com 

maior número de participantes, proporcionando amplitude ao contexto estudado, 

uma vez que foram entrevistadas apenas indivíduos que trabalham com a 

sustentabilidade, retratando suas percepções da organização e do ambiente. 
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Também se recomenda a realização de uma pesquisa longitudinal para verificar se 

os resultados encontrados se alteram com o tempo. 

Por fim, consoante às discussões proporcionadas pelo trabalho, sugere-se a 

seguinte reflexão: a Itaipu Binacional não é pressionada economicamente, ou seja, 

não objetiva o lucro, pois a tarifa cobrada referente ao valor unitário do serviço de 

eletricidade deve ser suficiente para cobrir todos os seus custos, e desta forma ela 

dispõe de recursos para promover a sustentabilidade. Mas em um contexto que a 

empresa é pressionada economicamente, as questões de responsabilidade 

socioambiental serão priorizadas quando os acionistas almejam maximizar o lucro? 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Dados do entrevistado: sexo, telefone, e-mail, formação acadêmica, função atual, tempo de trabalho. 

Categorias Subcategorias Descrição Questões 

H
a
b

it
u

a
li
z
a
ç

ã
o

 

Inovação  

Ação que produz modificações 
fundamentais causando ruptura ou 
melhoria contínua em busca do 
aperfeiçoamento dos serviços. 

1. Como surgiu a ideia de implementar ações de sustentabilidade 
na Itaipu? Elas podem ser consideradas uma inovação? Por quê? 
2. A inserção da sustentabilidade se deu por alguma pressão 
ambiental interna ou externa (social, dos governos Brasil e 
Paraguai)? Explique. 

Estrutura 
A forma pela qual o trabalho é 
dividido em tarefas diferentes e 
como essas são coordenadas. 

3. A organização busca se assemelhar com as demais que 
possuem este tipo de comportamento? Se sim, procurou se 
informar quais práticas elas estavam realizando? 
4. Quais foram os principais atores envolvidos na implementação 
desta temática? Como se deu o processo? 

Políticas e 
Procedimentos 

Os novos arranjos organizacionais 
adquirem políticas e procedimentos 
específicos dentro da organização. 

5. Como a sustentabilidade está estruturada dentro da Itaipu? 
6. Existem políticas e procedimentos específicos para trabalhar com 
a sustentabilidade? 
 

O
b

je
ti

fi
c
a
ç
ã
o

 Consenso social 

Quanto maior o grau de 
institucionalização, menor é a 
resistência e maior é o consenso 
social sobre o valor da estrutura. 

7. Houve resistência na inserção da sustentabilidade nas práticas 
da Itaipu? Se sim quais, e de onde vieram? 
8. Pode-se falar que dentro da Itaipu há um consenso a respeito do 
valor da estrutura e/ou importância da sustentabilidade? 

Monitoramento 
Interorganizacional 

Análise das empresas concorrentes 
a fim de buscarem ações 
legitimadas. 

9. Quando a Itaipu decidiu inserir a sustentabilidade em suas 
práticas, ela buscou verificar como as demais organizações 
estavam se adequando a esta nova temática? 

Difusão da estrutura 
As formas organizacionais se 
tornam mais legítimas quando se 
espalham. 

10. A sustentabilidade está inserida apenas em setores específicos 
ou por toda a organização? Como isso acontece? 
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Presença de 
champions 

Um grupo que tem interesse na 
estrutura pode promover a sua 
difusão. 

11. Os membros da organização defendem a ideia da 
sustentabilidade e buscam sua perpetuação? 

S
e
d

im
e
n

ta
ç
ã
o

 

Resultados positivos 
É necessária uma relação positiva 
entre a insitucionalização e os 
resultados. 

12. Os resultados das ações de sustentabilidade foram percebidos 
pelos membros da Itaipu? 
13. O que se espera como bons resultados das ações de 
sustentabilidade para a organização e a sociedade? 

Baixa resistência 
A baixa resistência assegura a 
perpetuação da estrutura no tempo. 

14. Os funcionários da Itaipu tiveram alguma dificuldade para se 
adaptarem a sustentabilidade? 
15. Os membros da Itaipu apresentam alguma resistência às 
práticas sustentáveis? 

Continuidade da 
estrutura 

Continuidade histórica da estrutura 
adotada. 

16. Há expectativa de que as práticas sustentáveis sejam contínuas 
e permanentes na Itaipu? 
17. Como você vê o futuro da sustentabilidade na Itaipu? 

Fonte: Adaptado de Alves (2012). 

 

  



136 
 

Categorias Subcategorias Descrição Questões 

N
ív

e
l 
d

e
 S

u
s
te

n
ta

b
il
id

a
d

e
 O

rg
a
n

iz
a
c
io

n
a

l 
SO consciente / 
conservadora 

Procura equilibrar as preocupações 
econômicas, sociais e ambientais, 
com o mesmo grau de importância.  

18. Você acredita que as iniciativas sustentáveis da Itaipu vão além 
da conformidade legal e do objetivo da lucratividade? 
19. A Itaipu trata com a mesma igualdade de importância os 
aspectos sociais, ambientais e econômicos? Se não, algum deles é 
trabalhado de maneira diferenciada? 

SO sinérgica 

Busca por soluções equilibradas e 
funcionais, criando valor nos 
aspectos econômicos, sociais e 
ambientais da organização, em 
uma abordagem sinérgica, onde 
todos ganham em conjunto.  

20. Existe uma iniciativa conjunta, em todas as áreas da Itaipu, para 
incorporar as questões sustentáveis em suas praticas?  
21. A Itaipu considera que a sustentabilidade é crucial para 
progredir no longo prazo? 

SO holística 

A SO é totalmente integrada e 
incorporada em todos os aspectos 
da organização, visando contribuir 
para a qualidade e a continuação 
da vida, agora e no futuro.  

22. Você acredita que a responsabilidade social, ambiental e 
econômica é uma preocupação constante da organização, visando 
à qualidade e continuação da vida, agora e no futuro? 
23. Em sua opinião cada pessoa e/ou organização tem uma 
responsabilidade universal para com todos os outros seres? 

Fonte: elaborado pela autora. 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu______________________________________________, RG nº_________________________, 

estou sendo convidado(a) a participar de um estudo intitulado: ―A institucionalização da 

sustentabilidade na Itaipu Brasil‖, cujo objetivo é compreender as práticas organizacionais voltadas 

para a sustentabilidade e seu grau de institucionalização na Itaipu Brasil. 

Sei que para o avanço da pesquisa a participação de voluntários é de fundamental importância. Caso 

aceite participar desta pesquisa, eu responderei a um questionário/entrevista elaborado pelos 

pesquisadores. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, meu nome e qualquer outro dado confidencial 

serão mantidos em sigilo. A elaboração final dos dados será feita de maneira codificada, respeitando 

a ética da confecionalidade. 

Estou ciente de que posso me recusar a participar do estudo ou retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem precisar justificar, nem sofrer qualquer dano. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são: Prof. Dr.Silvio Roberto Stefano (orientador), 

Prof. Dr. Marcos de Castro (coorientador) e Nadiessa Cappellari (acadêmica), com quem poderei 

manter contato pelo telefone (042) 9962-6028. 

Estão garantidas todas as informações que eu queira saber antes, durante e depois do estudo. Li, 

portanto, este Termo, fui orientado(a) quanto ao teor da pesquisa acima mencionada e compreendi a 

natureza e o objetivo do estudo para o qual fui convidado a participar.  

Concordo, voluntariamente em participar desta pesquisa, sabendo que não receberei nem pagarei 

nenhum valor econômico por minha participação. 

 
____________________, ______ de ____________________ de ______. 

 
 
    ___________________________________________ 

Assinatura do Participante 
 
 
   ___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE C 

DIÁRIO DE PESQUISA 

Informações sobre a entrevista             

  
        

  

  Local e Data: 
       

  

  
        

  

  Duração: 
       

  

  
        

  

  
        

  

  Dados do entrevistado 
      

  

  
        

  

  Nome: 
       

  

  
        

  

  Sexo: (   ) Feminino  (   ) Masculino   
   

  

  
 

    
   

  

  Idade: 
       

  

  
        

  

  Tempo de trabalho: 
       

  

  
        

  

  Campo de trabalho: 
      

  

  
        

  

  Educação: 
       

  

  
        

  

  Peculiaridades ocorridas na entrevista:  
     

  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Fonte: Adaptado de Flick (2009). 
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ANEXO A 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

 


