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INTRODUÇÃO

Este volume da coleção Conexão Inicial, da Editora Mackenzie, 

apresenta o tema Gestão Estratégica: Sustentabilidade e Desenvolvi-

mento Empresarial. É uma obra destinada a proporcionar meios para 

uma reflexão acerca da transformação requerida na forma de pensar 

as organizações diante da crescente escassez de recursos e da evo-

lução necessária para a revisão das bases do que entendemos como 

competitividade.

O livro tem a intenção de esclarecer os princípios que norteiam a 

competição para desconstruir a lógica vinda com a Revolução Indus-

trial em busca de uma lógica contemporânea. Na sequência, realiza-

mos um debate sobre uma reorganização dos princípios estruturais 

que possam viabilizar a sustentabilidade, no referente aos interesses 

econômicos, sociais e ecológicos.

Inicialmente, a obra foi elaborada com o intuito de servir de leitura de 

apoio para a disciplina “Gestão Estratégica para Sustentabilidade” da 

graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteria-

na Mackenzie (UPM). Porém, nos desafiamos a propor uma obra que 

também pudesse ser interessante para as demais áreas do conhecimen-

to, por entendermos que o tema deve permear a forma de se fazer as 

coisas, independentemente do campo do conhecimento. Uma transfor-

mação civilizacional em direção à sustentabilidade só manterá seu curso 

se esse debate for estabelecido nas esferas acadêmicas, para que assim 

tenha seus reflexos na sociedade e nas organizações.

Por essa razão, nos propusemos a elaborar uma revisão do con-

texto da competição, das racionalidades presentes, da noção de de-

senvolvimento ligada às liberdades, e da constatação da complexida-

P3_Gestao estrategica.indd   15 10/07/2017   14:19:56



16

Coleção Conexão Inicial 16 - Gestão estratégica

de organizacional, com suas contradições e caráter transversal dos 

conhecimentos que permeiam a gestão empresarial. Dessa forma, 

podemos adentrar na relação das organizações com a sociedade, vista 

por meio da Responsabilidade Social Corporativa e das relações com 

seus públicos de interesse (stakeholders), para, então, apresentar prin-

cípios da sustentabilidade com foco na longevidade das organizações 

por meios de diretrizes estratégicas vindas da Visão Natural de Recur-

sos, da Inovação e da Racionalidade de Valor Compartilhado. 

Esperamos, com esta obra, traduzir a importância do tema para 

uma linguagem acessível e compreensível, que esclareça o leitor em 

sua jornada para uma visão integradora. Com o pretexto de introduzir 

o tema, fizemos uma breve reflexão sobre a natureza da crise, sobre 

as instituições e sobre o papel da educação como mecanismo de 

suporte para a mudança anteriormente citada.

Scharmer (2010, p. 1) afirma que o momento de crise em que vi-

vemos não está restrito às questões institucionais em todos os níveis, 

mas antecipa “a morte de uma antiga estrutura social e maneira de 

pensar”, já que as pessoas estão cada vez mais pressionadas por 

condições que as aprisionam, tolhidas, muitas vezes, de sua liberdade  

de ser e de criar. Apesar de termos alcançado uma evolução extraor-

dinária, a pobreza ainda é o efeito colateral predominante, o que nos 

torna seres impotentes para transformar esse curso de ação. Notável 

é que mudanças estruturais na sociedade, como novas visões de 

futuro, partirão de pequenos grupos, transformando a qualidade do 

pensamento, o que romperá com os padrões do passado – pensa-

mento este carregado de criatividade para propor novas possibilida-

des para o convívio coletivo.
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North (1993) já sinalizara que indivíduos e organizações com po-

der de barganha, resultante da estrutura institucional vigente, teriam 

papel crucial na perpetuação do sistema. Contudo, o aumento da 

complexidade ambiental decorrente da crescente interdependência 

entre as pessoas também eleva a complexidade das estruturas insti-

tucionais necessárias para assegurar os ganhos potenciais das trocas 

sociais. O autor vê, assim, referindo-se à Teoria dos Jogos, que o 

elemento cooperação só pode emergir quando existem objetivos 

compartilhados e mútuo conhecimento das partes (jogadores), seja 

referente às características, seja aos comportamentos. North identifica 

ainda que o excessivo número de partes envolvidas acaba por esti-

mular o desvio do comportamento cooperativo, o qual resultaria em 

maiores ganhos por “deserção” do que pela cooperação. 

O autor pontua essas questões para esclarecer que as instituições 

funcionariam como a regra do jogo da sociedade ou como os limites 

impostos para a interação humana. Essa regra é formada por leis e 

regulações, do ponto de vista formal, normas de comportamento e 

códigos de conduta, informalmente falando, e a forma como são exe-

cutados. As organizações, por sua vez, são os “atores”, os indivíduos 

envolvidos no alcance de objetivos em comum, sejam órgãos políti-

cos, econômicos, sociais ou entidades educacionais. North (1993)  

esclarece que a taxa de aprendizagem refletirá a intensidade da com-

petição entre as organizações pela necessidade de sobrevivência 

diante da escassez. Em outras palavras, o incentivo para aprender 

será reduzido diante do poder de monopólio ou da exclusividade em 

determinado mercado. O autor acrescenta que a intensidade da 

aprendizagem determina a velocidade da mudança econômica e o 

tipo de aprendizagem determina a direção dessa mudança. Cada tipo 

de aprendizagem se relacionará aos ganhos percebidos pelos tipos 

de conhecimento, como reflexo do modelo mental dos jogadores. 

Logo, o “jogador” aprenderá aquilo que lhe der algum ganho. 
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A título de reflexão, nos ocorre interpretar que comportamentos 

cooperativos gerarão ganhos quando existir clareza quanto à possi-

bilidade desses ganhos. Talvez seja por essa razão que Scharmer 

anteveja a emergência inicial de pequenos grupos, engajados em um 

processo transformacional, preocupados então em aprender o neces-

sário para determinar a direção da mudança – lembrando North. É 

nesse sentido que o papel das entidades educacionais se faz funda-

mental para o fomento dessa transformação.

Leff (2000, p. 199) argumenta que o agravamento das atuais con-

dições socioambientais depende de uma “reorientação dos proces-

sos de produção e aplicação de conhecimentos”, principalmente nos 

países em que as fragilidades estruturais expressam seu subdesen-

volvimento, notadamente pelo desequilíbrio entre as necessidades. 

Muitas dessas necessidades são providas em condições frequente-

mente desfavoráveis para a obtenção de conhecimento importado, 

associado às defasagens culturais e à destruição de recursos pela 

adoção de modelos externos. O autor coloca que o cerne da questão 

está na indefinição de uma política científico-tecnológica que fortaleça 

as vantagens individuais de cada um desses países, e que a discus-

são sobre a possibilidade de um desenvolvimento considerando os 

aspectos ambientais ultrapassa os modelos econômicos, tecnológi-

cos e educacionais vigentes. Por entender que o paradigma domi-

nante é fator restritivo, ele sugere uma reorganização educacional 

que provenha um saber ambiental que insira a racionalidade ambien-

tal como uma alternativa de desenvolvimento. É por essa razão que 

você nos lê agora. 

Esperamos que você ingresse neste universo que apresentamos 

e desejamos a você, que inicia a sua jornada conosco, uma trajetória 

bem-sucedida em sua descoberta sobre as possibilidades de uma 

vida/sociedade sustentável, na qual todos ganhem com isto.

Boa leitura! 
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