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Resumo: O termo sustentabilidade e ecologia estão em evidente nas discussões em varias 

áreas da sociedade, em especial no meio acadêmico e empresarial. Porém percebe-se que em 

alguns casos há obsolescência da ecologia em prol da universalização do termo 

sustentabilidade para abordar qualquer situação ligado a questões ambientais. Neste sentido, o 

presente estudo baseou-se no  método desk research, aplicado nos artigos publicados no 

ANPAD, (Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração) 

relacionados as duas temáticas, nos últimos 05 anos (2010 à 2014), o que representou um total 

de 116 artigos publicados durante o período; Para realização da analise foram separados em 

blocos por ano x temática (sustentabilidade /Ecologia) x área de submissão. Por fim, 

observou-se que nos últimos cinco anos publicou-se apenas 4 artigos sobre ecologia e 112 

sobre sustentabilidade, demonstrando assim que há uma tendência de suprimir a temática 

ecologia pela sustentabilidade em estudos da área da Administração. 

Palavra-Chave: Ecologia; Sustentabilidade; Administração. 

Abstract: The term sustainability and ecology are in evidence in discussions in various areas 

of society, especially in the academic and business world. But realize that in some cases there 

obsolescence of ecology towards universal term sustainability to address any situation linked 

to environmental issues. In this sense, the present study was based on desk research method 

applied in articles published in ANPAD (National Association of Graduate Programs in 

Business Administration) related the two themes, the last 05 years (2010 to 2014), which 

represented a total of 116 articles published during the period; To perform the analysis were 

separated into blocks per year x theme (sustainability / Ecology) x submission area. Finally, it 

was observed that the past five years was published only four articles on ecology and 112 on 

sustainability, thus demonstrating that there is a tendency to suppress the theme ecology for 

sustainability in the administration area of studies. 
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1. Introdução 

 

Denota-se com relação as percepções relacionadas a temática da  sustentabilidade, em 

especial as que  ocupam  os espaços de debate acadêmico e a mídia, que estas não são neutras 

nem imutáveis, principalmente a partir do século XX, tanto que sua abertura as demais áreas 

tem refletido, inclusive ao  seu significado tem variado ao longo do tempo, porém tem sido 

fortemente marcado pelos traços da dinâmica social, econômica e política que circunscreve as 

relações entre a sociedade e a natureza. 

Com relação a sustentabilidade, ainda tem-se varias correntes de pensamento que tratam 

desta, sendo que pode-se destacar duas abordagem junto a esfera da administração, sendo a 

primeira  e a qual foi denominada de moderna,  que trabalha com a  perspectiva da ecologia 

radical, que separava as questões de proteção e conservação da natureza das questões de 

desenvolvimento econômico. E uma segunda visão, a do ambientalismo moderado, que por  

outro lado, entende a sustentabilidade de forma distinta, ou seja, antes de representar uma 

simples adjetivação ao conceito de desenvolvimento, a visão de desenvolvimento sustentável 

pode ser entendida como a sua complementação natural ou mesmo como o seu sinônimo 

(CIDADE, JATOBÁ e VARGAS, 2009). 

Com bases nessas correntes de pensamento com relação a sustentabilidade, conceituou-se 

a sustentabilidade adotando o entendimento de que o processo de desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende às necessidades presentes sem comprometer as necessidades 

das futuras gerações, esquecendo muitas vezes noções básicas e indispensáveis da Ecologia 

que norteiam o foco da sustentabilidade  (EDWARDS, 2007). 

Tal dissolução de alguns preceitos da temática da ecologia, pelo conceito de 

sustentabilidade, pode ser entendido pelos apontamentos de  Martínez-Alier (2007), o qual 

atrela a que  modernização ecológica e/ou  ecoeficiência ou em desenvolvimento sustentável, 

não reconhece que há grande complexidade quando busca-se conciliar a expansão econômica 

e conservação do meio ambiente.  

As sociedades industrializadas bem como aquelas que se encontram  em processo de 

industrialização, tem para si que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)  é a melhor 

maneira de  abrandar os problemas econômicos dos grupos sociais, enquanto que os 



 
 

problemas ambientais surgem, quando muito, como considerações de segunda ou terceira 

ordem (MARTÍNEZ-ALIER, 2007). 

 Ou seja, a sociedade brasileira, a partir do ano de 2000 vive um momento histórico 

marcado pelo inicio do processo de  ecologização  e por reflexo da  conscientização com 

respeito ao imperativo sócio-ambiental que deve orientar o desenvolvimento rural enfatizado 

pela Agroecologia  (GLIESSMANN, 2011). 

Tanto que as práticas de sustentabilidade materializaram-se nos ideais, presente na 

Agenda 21 Brasileira e nas exigências da nossa sociedade, o que repercutiu nas  estratégias  

de definição dos estilos de desenvolvimento, principalmente nos que possuíam orientação 

para à construção de processos produtivos agroecológicos, visando uma maior distribuição de 

renda, valorização social do trabalhador rural e segurança alimentar (ALTIERI, 2002).  

Desta  forma a presente pesquisa, buscou investigar através de uma metodologia 

bibliometrica, como esta sendo trabalhada a temática sustentabilidade e Ecologia junto as 

pesquisas na área da administração, principalmente nós últimos 5(cinco) anos, se há uma 

paridade de tratamento e enfoque de trabalho sobre essas áreas. 

 

2 . Referencial: 

 A fim de contextualizar a temática, será feito uma breve abordagem sobre as 

temáticas: Ecologia e Sustentabilidade, sempre mantendo o víeis da ciência aplicada da 

administração. 

2.1. Ecologia e a Administração: 

Tem-se que para Hannan e Freeman (1997), que a prática da ecologia organizacional 

pode ser entendida como um dos domínios teóricos mais em evidência no panorama das 

ciências organizacionais, uma vez que a ecologia organizacional vem assumindo na teoria das 

organizações um  contraponto ao estado de fragmentação patente na maioria das demais 

subdisciplinas da teoria das organizações  (PFEFFER, 1993). 



 
 

Tanto que a percepção Ambiental surge lentamente nos diversos agentes (indivíduos, 

governos, e outros), ocorrendo em três etapas citadas a seguir (BARBIERI, 1997): …

 

Figura 1: Etapas da Percepção Ambiental 

Fonte: Adaptado de Barbieri,1997. 

 

Assim as organizações, que conseguem perceber-se dentre essas etapas, e que passam 

a se comprometer com a então chamada, “gestão verde” muitas vezes não tem retorno 

financeiro imediato, mas a médio e longo prazo  lucrarão com a credibilidade de seus clientes 

e fornecedores, além de estarem investindo no seu próprio futuro enquanto geradora e 

desenvolvedora de comunidades regionais (BARBIERI, 1997).  

As empresas que fazem um compromisso com o meio ambiente, demonstram 

confiança e apostam no futuro, ou seja,  buscam uma nova perspectiva em que os cuidados 

ambientais deixam de ser obstáculos à atividade da empresa, se tornam a garantia de que ela 

se firmará no mercado com maiores oportunidades de negócios  (CASTRO, 1996). 

Vale lembrar que até  meados da década de 90, existia  uma fronteira evidente entre a  

atuação empresarial relativa ao meio ambiente, oriunda ainda da  postura reativa própria dos 

anos 70, em que se considerava a relação entre proteção ambiental e desenvolvimento como 

absolutamente antagônica, uma parte do setor empresarial assumiu uma postura proativa e 

inseriu-se na comunidade ambientalista em meados da década de 80 como um dos seus 

membros mais expressivos, ganhando destaque no princípio da década de 90, que é marcada 

como o período em que surge os  incansável defensor de um modelo de desenvolvimento 

sustentável, o qual permeia a  complementaridade entre a proteção ambiental e o 

desenvolvimento  (VIOLA, 1992).  

1 Etapa 

• Problemas Ambientais localizados – atribuídos à ignorância e negligência de 
produtores e consumidores. 

2 Etapa 
• Problemas generalizados em Nível de Estados Nacionais. 

3 Etapa 
• Percebida como problema planetário. 



 
 

 Logo a gestão ambiental e a responsabilidade social, surgem como uma prática 

voltada para o desenvolvimento que seja sustentável sob a esfera:  econômica, social e 

ecológica, precisa contar com executivos e profissionais nas organizações, públicas e 

privadas, que incorporem tecnologias de produção inovadoras, regras de decisão estruturadas 

e demais conhecimentos sistêmicos (sistema) exigidos no contexto em que se inserem. 

O desenvolvimento econômico e o meio ambiente estão intimamente ligados. Só é 

inteligente o uso de recursos naturais para o desenvolvimento caso haja parcimônia e 

responsabilidade no uso dos referidos recursos. Do contrário, a degradação e o caos serão 

inevitáveis. De acordo com a figura 1, a ordem é a busca do desenvolvimento sustentável, que 

em três critérios fundamentais devem ser obedecidos simultaneamente: equidade social, 

prudência ecológica e eficiência econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Desenvolvimento Sustentável – Tripé da sustentabilidade empresarial 
 

Fonte: Adaptado modelo de Tachizawa, 2002. 

 

Para Tachizawa (2002), o desenvolvimento Sustentável, caracteriza-se  por manter 

um postura rígida, para atender as demandas dos clientes, voltada à expectativa de interagir 

com organizações que sejam éticas, com boa imagem institucional no mercado e que atuem de 

forma ecologicamente responsável.  

Tanto que  melhoria das condições de vida, segundo Coelho  e Dutra (2000), passa 

obrigatoriamente por um conjunto de ações que transcende ao importante item de preservação 

ambiental e se expande para a melhoria das condições de trabalho, assistência médica e social, 



 
 

além de incentivo às atividades culturais, artísticas, bem como à preservação, reforma e 

manutenção de bens públicos e religiosos.  

A questão ambiental está se tornando cada vez mais matéria obrigatória bem como a 

prática da  internacionalização dos padrões de qualidade ambiental descrito na série ISO 

14000, a globalização dos negócios, a conscientização crescente dos atuais consumidores e a 

disseminação da educação ambiental nas escolas permitem antever que a exigência futura que 

farão os consumidores em relação à preservação do meio ambiente e à qualidade de vida 

deverá intensificar-se. 

Neste contexto, Kraemer (2000) diz que as organizações deverão incorporar a 

variável ambiental no aspecto de seus cenários e na tomada de decisão, mantendo com isso 

uma postura responsável de respeito à questão ambiental. Empresas experientes identificam 

resultados econômicos e resultados estratégicos do engajamento da organização na causa 

ambiental. Estes resultados não se viabilizam de imediato, há necessidade de que sejam 

corretamente planejados e organizados todos os passos para a interiorização da variável 

ambiental na organização para que ela possa atingir o conceito de excelência ambiental, 

trazendo com isso vantagem competitiva.  

 

2.2 Sustentabilidade 

O paradigma atual de desenvolvimento, o qual é orientado para à nova realidade do 

mercado global e  ecológico, o qual busca gerar um maior  bem-estar à sociedade, e o meio 

ambiente principalmente  no que tange a produção  e descarte dos seus resíduos.  

Neste cenário, as organizações  têm um papel extremamente relevante. Através de 

uma prática empresarial sustentável, provocando mudança de valores e de orientação em seus 

sistemas operacionais, estarão engajadas à idéia de desenvolvimento sustentável e preservação 

do meio ambiente. 

Neste novo paradigma, Almeida (2002) diz que a idéia é de integração e interação, 

propondo uma nova maneira de olhar e transformar o mundo, baseada no diálogo entre 

saberes e conhecimentos diversos. No mundo sustentável, uma atividade – a econômica, por 

exemplo – não pode ser pensada ou praticada em separado, porque tudo está inter-



 
 

relacionado, em permanente diálogo. No quadro 1, tem-se as diferenças entre o velho e o 

novo paradigmas: 

Quadro 1 – Paradigma cartesiano versus paradigma da sustentabilidade 
Cartesiano Sustentável 

Reducionista, mecanicista, tecnocêntrico Orgânico, holístico, participativo 

Fatos e valores não relacionados Fatos e valores fortemente relacionados 

Preceitos éticos desconectados das práticas cotidianas Ética integrada ao cotidiano 

Separação entre o objetivo e o subjetivo Interação entre o objetivo e o subjetivo 

Seres humanos e ecossistemas separados, em uma relação 

de dominação 

Seres humanos inseparáveis dos ecossistemas, em uma 

relação de sinergia 

Conhecimento compartimentado e empírico Conhecimento indivisível, empírico e intuitivo 

Relação linear de causa e efeito Relação não-linear de causa e efeito 

Natureza entendida como descontínua, o todo formado pela 

soma das partes 

Natureza entendida como um conjunto de sistemas inter-

relacionados, o todo maior que a soma das partes 

Bem-estar avaliado por relação de poder (dinheiro, 

influência, recursos) 

Bem-estar avaliado pela qualidade das inter-relações entre 

os sistemas ambientais e sociais 

Ênfase na quantidade (renda per capita) Ênfase na qualidade (qualidade de vida) 

Análise Síntese 

Centralização de poder Descentralização de poder 

Especialização Transdisciplinaridade 

Ênfase na competição Ênfase na cooperação 

Pouco ou nenhum limite tecnológico Limite tecnológico definido pela sustentabilidade 

 

Fonte: Almeida (2002). 

 

Observa-se que para Callenbach (1993), a gestão  ambiental está associada à noção  

de resolver os problemas ambientais em prol  da organização, sendo que essa necessita o 

entendimento de uma dimensão ética e suas principais motivações são a observância das leis e 

a melhoria da imagem da empresa. Com relação ao  gerenciamento ecológico, este é movido 

por questões ética ecológica e por uma preocupação com o bem-estar das futuras gerações , 

tanto que para  Callenbach (1993) o gerenciamento ecológico compreende a passagem do 

pensamento mecanicista para o pensamento sistêmico, ou seja, a visão do mundo como 

máquina dá lugar a  percepção do mundo como sistema vivo.  



 
 

3 – Metodologia 

O presente artigo trata-se de um estudo bibliográfico teórico, cujo procedimento 

metodológico adotado foi o de desk research, baseado nos artigos nacionais do ANPAD 

(Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração), utilizou-se como 

base de dados os artigos publicados junto aos eventos da ANPAD. Para apontamento dos 

artigos, publicados, foi realizada, uma busca junto ao site do evento, pela palavra 

sustentabilidade e Ecologia, sendo que foram selecionados para análises os artigos que tinha 

no titulo a palavra chave as respectivas palavras, nos 05(cinco) anos, ou seja, que foram 

publicados durante os anos de 2010 a 2014. Para realizar a análise dos 116 artigos os mesmos 

foram divididos por ano e área temática de submissão  artigos . 

Assim a presente pesquisa, trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e descritiva, 

pois há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, ou seja, “verifica uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números” (MINAYO, 

2007). e a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são os focos principais 

de abordagem. Foram utilizadas as técnicas de pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo, 

com base em material publicado no ANPAD. Feita o detalhamento da metodologia utilizada 

para realização do presente pesquisa, posteriormente retratara-se com relação aos resultados 

da pesquisa. 

 

4 – Resultados 

 Com relação aos dados, coletados junto ao site da Anpad, pode-se observar que em 

2010, foram publicados 11 (onze) artigos, sendo que desse apenas 1(um) tratou da temática 

Ecologia e os demais todos enfocaram a sustentabilidade, conforme aponta o quadro 02:  
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0
0,5
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1,5
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2,5

3
3,5

4
4,5

Sustentabilidade    - Não
apontou

Sustentabilidade  - Tema 04

Sustentabilidade - Tema 05

Sustentabilidade - Tema 09

Ecologia  - Tema 09

Quadro 02 : Publicações Anpad 2010 – Sustentabilidade X Ecologia 

Ano de 2010 

Ano Tema do Titulo Área de  interesse que foi submetido 

2010 Sustentabilidade  Não Apontou 

2010 Sustentabilidade  Não Apontou 
2010 Sustentabilidade Não Apontou 
2010 Sustentabilidade Não Apontou 
2010 Sustentabilidade Tema 04 - Discursos, Comunicação      e  Organizações 

2010 Sustentabilidade Tema 05 - Operações e Cadeias Sustentáveis / Estratégias para 

Sustentabilidade Socioambiental / Transparência, Controle, Accountability, 

Responsabilidade Fiscal 

2010 Sustentabilidade Tema 05 - Operações e Cadeias Sustentáveis / Estratégias para 

Sustentabilidade Socioambiental / Transparência, Controle, Accountability, 

Responsabilidade Fiscal 

2010 Sustentabilidade   Tema 05 - Operações e Cadeias Sustentáveis / Estratégias para 

Sustentabilidade Socioambiental / Transparência, Controle, Accountability, 

Responsabilidade Fiscal 

2010 Sustentabilidade Tema 09 - Planejamento e Organização Acadêmica de Cursos e Programas 

de IES / Conhecimento, Aprendizagem e Competências / SI/TI em 

Organizações Públicas e ONGs/Aspectos Socioambientais de SI/TI 

2010 Ecologia  Tema 09-Inovação e Sustentabilidade 

2010 Sustentabilidade Tema 09 - Planejamento e Organização Acadêmica de Cursos e Programas 

de IES / Conhecimento, Aprendizagem e Competências / SI/TI em 

Organizações Públicas e ONGs/Aspectos Socioambientais de SI/TI 

Fonte: Pesquisa Bibliométrica site ANPAD,2015. 

Observa-se que com relação a área de submissão, embora um numero expressivo não 

mencionou, prevaleceu a temática 05, que tem o enfoque voltado para Operações e Cadeias 

Sustentáveis / Estratégias para Sustentabilidade Socioambiental / Transparência, Controle, 

Accountability, Responsabilidade Fiscal; Outro item que merece destaque é o fato de se obter 

um único artigo com o tema engloba Inovação, o que vem a contribuir para a ideia central do 

artigo, de mostrar que a temática ecologia foi suprimida pelo conceito sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Áreas de submissão de artigos 

 Fonte: Pesquisa Bibliométrica site ANPAD,2015. 



 
 

No ano de 2011, observou-se que foram publicados 22 (vinte dois) artigos, sendo que 

apenas 1(um) tratou da temática ecologia, conforme aponta o quadro 03: 

Quadro 03 : Publicações Anpad 2011 – Sustentabilidade X Ecologia 

Ano de 2011 

Ano Tema do Titulo Área de  interesse que foi submetido 

2011 Sustentabilidade Não Apontou 
2011 Sustentabilidade Não Apontou 
2011 Sustentabilidade Não Apontou 
2011 Sustentabilidade Não Apontou 
2011  Sustentabilidade Não Apontou 
2011 Sustentabilidade Não Apontou 
2011 Sustentabilidade  Tema 02 - Políticas Públicas / Contabilidade e Responsabilidade  

Socioambiental 

2011 Sustentabilidade Tema 02 - Políticas Públicas / Contabilidade e Responsabilidade 

Socioambiental 

2011 Sustentabilidade Tema 02 - Políticas Públicas / Contabilidade e Responsabilidade 

Socioambiental 

2011 Sustentabilidade Tema 02 - Políticas Públicas / Contabilidade e Responsabilidade 

Socioambiental 

2011 Sustentabilidade Tema 04 - Estratégias Empresariais e Corporativas 

2011 Sustentabilidade Tema 04 - Comunicação, Processos Discursivos e Produção de Sentidos 

2011 Sustentabilidade Tema 05 - Operações e Cadeias Sustentáveis / Estratégia, Sustentabilidade 

Socioambiental e Ética Corporativa / Transparência, Controle, 

Accountability, Responsabilidade Fiscal 

2011 Sustentabilidade Tema 05 - Operações e Cadeias Sustentáveis / Estratégia, Sustentabilidade 

Socioambiental e Ética Corporativa / Transparência, Controle, 

Accountability, Responsabilidade Fiscal 

2011 Sustentabilidade Tema 05 - Operações e Cadeias Sustentáveis / Estratégia, Sustentabilidade 

Socioambiental e Ética Corporativa / Transparência, Controle, 

Accountability, Responsabilidade Fiscal 

2011 Sustentabilidade Tema 05 - Operações e Cadeias Sustentáveis / Estratégia, Sustentabilidade 

Socioambiental e Ética Corporativa / Transparência, Controle, 

Accountability, Responsabilidade Fiscal 

2011 Sustentabilidade Tema 07 - Planejamento e Organização de Cursos e Programas 

2011 Sustentabilidade T Tema 09 - Planejamento e Organização Acadêmica de Cursos e Programas 

de IES / Conhecimento, Aprendizagem e Competências / SI/TI em 

Organizações Públicas e ONGs/Aspectos Socioambientais de SI/TI 

2011 Sustentabilidade Tema 09 - Planejamento e Organização Acadêmica de Cursos e Programas 

de IES / Conhecimento, Aprendizagem e Competências / SI/TI em 

Organizações Públicas e ONGs/Aspectos Socioambientais de SI/TI 

2011 Sustentabilidade Tema 09 - Planejamento e Organização Acadêmica de Cursos e Programas 

de IES / Conhecimento, Aprendizagem e Competências / SI/TI em 

Organizações Públicas e ONGs/Aspectos Socioambientais de SI/TI 

2011 Sustentabilidade Tema 09 - Planejamento e Organização Acadêmica de Cursos e Programas 

de IES / Conhecimento, Aprendizagem e Competências / SI/TI em 

Organizações Públicas e ONGs/Aspectos Socioambientais de SI/TI 

2011 

 

Ecologia  Tema 09-Inovação e Sustentabilidade  

Fonte: Pesquisa Bibliométrica site ANPAD,2015. 

Tem-se com relação a área de submissão, embora um numero expressivo não 

mencionou, prevaleceu a temática 2 (Políticas Públicas / Contabilidade e Responsabilidade 



 
 

Socioambiental), temática 05 (Operações e Cadeias Sustentáveis / Estratégia, Sustentabilidade 

Socioambiental e Ética Corporativa / Transparência, Controle, Accountability, 

Responsabilidade Fiscal) e a temática 09 (Planejamento e Organização Acadêmica de Cursos 

e Programas de IES / Conhecimento, Aprendizagem e Competências / SI/TI em Organizações 

Públicas e ONGs/Aspectos Socioambientais de SI/TI); 

Mais uma vez observou que o único artigo submetido que investiga a temática 

ecologia, foi trabalhado sobre o enfoque da inovação e Sustentabilidade. 

 

 

Figura 03 – Áreas de submissão de artigos 2011 

Fonte: Pesquisa Bibliométrica site ANPAD,2015. 

 

Com relação as publicações de 2012, encontram-se 20 artigos publicados junto aos 

eventos da Anpad, nenhum tem como tema principal a questão da ecologia, como apresenta 

quadro 04: 

Quadro 04 : Publicações Anpad 2012 – Sustentabilidade X Ecologia 

Ano de 2012 

Ano Tema do Titulo Área de  interesse que foi submetido 

2012 Sustentabilidade Não Apontou 
2012 Sustentabilidade Não Apontou 
2012 Sustentabilidade Não Apontou 
2012 Sustentabilidade Não Apontou 
2012 Sustentabilidade Não Apontou 
2012 Sustentabilidade Tema 01 - Comportamento do Consumidor 

2012 Sustentabilidade Tema 02 - Políticas Públicas / Contabilidade e Responsabilidade Socioambiental 

2012 Sustentabilidade Tema 02 - Políticas Públicas / Contabilidade e Responsabilidade Socioambiental 
2012 Sustentabilidade Tema 02 - Políticas Públicas / Contabilidade e Responsabilidade Socioambiental 
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Sustentabilidade - Não
Apontou

Sustentabilidade   - Tema 02

Sustentabilidade - Tema 04

Sustentabilidade - Tema 05

Sustentabilidade - Tema 07



 
 

2012 Sustentabilidade Tema 03 - Gestão de Riscos e Derivativos 

2012 Sustentabilidade Tema 05 - Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Operações e Cadeias Sustentáveis.   

2012 Sustentabilidade Tema 05 - Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Operações e Cadeias Sustentáveis.   

2012 Sustentabilidade Tema 05 - Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Operações e Cadeias Sustentáveis.   

2012 Sustentabilidade Tema 05 - Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Operações e Cadeias Sustentáveis.   

2012 Sustentabilidade Tema 06 - Organização e Gestão de Serviços Públicos 

2012 Sustentabilidade Tema 07 - Estratégia e Cooperação / Crises Financeiras 

2012 Sustentabilidade Tema 07 - Estratégia e Cooperação / Crises Financeiras 

2012 Sustentabilidade Tema 09 - Inovação e Sustentabilidade 

2012 Sustentabilidade Tema 09 - Inovação e Sustentabilidade 

2012 Sustentabilidade Tema 10 - Competências 

Fonte: Pesquisa Bibliométrica site ANPAD,2015. 

 Dentre as áreas trabalhadas durante, o ano destaca-se a área temática 05 (Estratégia, 

Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / Operações e Cadeias Sustentáveis) o 

qual demonstra a preocupação do período em publicar artigos sobre estratégias de 

implementação da mesmo bem como de questões ética, porém evidencia que o tema ecologia 

que aborda conceitos diferentes, não foram abordados.  

 

Figura 04 – Áreas de submissão de artigos 2012 

Fonte: Pesquisa Bibliométrica site ANPAD,2015. 

 No ano de 2013, foram publicados 31 artigos, sobre as temáticas abordados sendo que 

apenas 01 (um) abordou a temática ecologia os demais 30 (trinta)  abordaram a questão 

relacionada a sustentabilidade, conforme expressa quadro 05: 
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Quadro 05 : Publicações Anpad 2013 – Sustentabilidade X Ecologia 

Ano de 2013 

Ano Tema do Titulo Área de  interesse que foi submetido 

2013 Sustentabilidade Tema 02 - Estratégia e Gestão de Operações Industriais / Comportamento e 

Aprendizagem / Contabilidade e Responsabilidade Socioambiental / Estratégias e 

Métodos de Pesquisa Quantitativos e Qualitativos / Relações entre Estado e Sociedade 

2013 Sustentabilidade Tema 02 - Estratégia e Gestão de Operações Industriais / Comportamento e 

Aprendizagem / Contabilidade e Responsabilidade Socioambiental / Estratégias e 

Métodos de Pesquisa Quantitativos e Qualitativos / Relações entre Estado e Sociedade 
2013  Sustentabilidade Tema 02 - Estratégia e Gestão de Operações Industriais / Comportamento e 

Aprendizagem / Contabilidade e Responsabilidade Socioambiental / Estratégias e 

Métodos de Pesquisa Quantitativos e Qualitativos / Relações entre Estado e Sociedade 
2013 Sustentabilidade Tema 02 - Estratégia e Gestão de Operações Industriais / Comportamento e 

Aprendizagem / Contabilidade e Responsabilidade Socioambiental / Estratégias e 

Métodos de Pesquisa Quantitativos e Qualitativos / Relações entre Estado e Sociedade 
2013 Sustentabilidade Tema 02 - Estratégia e Gestão de Operações Industriais / Comportamento e 

Aprendizagem / Contabilidade e Responsabilidade Socioambiental / Estratégias e 

Métodos de Pesquisa Quantitativos e Qualitativos / Relações entre Estado e Sociedade 
2013 Sustentabilidade Tema 02 - Estratégia e Gestão de Operações Industriais / Comportamento e 

Aprendizagem / Contabilidade e Responsabilidade Socioambiental / Estratégias e 

Métodos de Pesquisa Quantitativos e Qualitativos / Relações entre Estado e Sociedade 
2013 Sustentabilidade Tema 03 - Federalismo, Relações Intergovernamentais e Descentralização / Gestão de 

Carreiras 

2013 Sustentabilidade Tema 03 - Federalismo, Relações Intergovernamentais e Descentralização / Gestão de 

Carreiras 

2013 Ecologia  Tema 04 - Análise de Políticas Públicas 

2013 Sustentabilidade Tema 04 - Formação do Professor e do Pesquisador 

2013 Sustentabilidade Tema 05 - Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Operações Sustentáveis 
2013 Sustentabilidade Tema 05 - Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Operações Sustentáveis 
2013 Sustentabilidade Tema 05 - Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Operações Sustentáveis 
2013 Sustentabilidade Tema 05 - Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Operações Sustentáveis 
2013 Sustentabilidade Tema 05 - Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Operações Sustentáveis 
2013 Sustentabilidade Tema 05 - Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Operações Sustentáveis 
2013 Sustentabilidade Tema 05 - Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Operações Sustentáveis 
2013 Sustentabilidade Tema 05 - Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Operações Sustentáveis 
2013 Sustentabilidade  Tema 05 - Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Operações Sustentáveis 
2013 Sustentabilidade Tema 05 - Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Operações Sustentáveis 
2013 Sustentabilidade Tema 05 - Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Operações Sustentáveis 
2013 Sustentabilidade Tema 07 - Organização e Gestão de Serviços Públicos 

2013 Sustentabilidade Tema 08 - Inovação e Sustentabilidade / Políticas, Modelos e Práticas de Gestão de 

Pessoas / O Contexto Institucional do Ensino e da Pesquisa 
2013 Sustentabilidade Tema 08 - Inovação e Sustentabilidade / Políticas, Modelos e Práticas de Gestão de 

Pessoas / O Contexto Institucional do Ensino e da Pesquisa 
2013 Sustentabilidade Tema 08 - Inovação e Sustentabilidade / Políticas, Modelos e Práticas de Gestão de 

Pessoas / O Contexto Institucional do Ensino e da Pesquisa 
2013 Sustentabilidade Tema 08 - Inovação e Sustentabilidade / Políticas, Modelos e Práticas de Gestão de 

Pessoas / O Contexto Institucional do Ensino e da Pesquisa 
2013 Sustentabilidade Tema 08 - Inovação e Sustentabilidade / Políticas, Modelos e Práticas de Gestão de 

Pessoas / O Contexto Institucional do Ensino e da Pesquisa 
2013 sustentabilidade Tema 08 - Inovação e Sustentabilidade / Políticas, Modelos e Práticas de Gestão de 

Pessoas / O Contexto Institucional do Ensino e da Pesquisa 
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2013 Sustentabilidade Tema 09 - SI/TI em Organizações Públicas e ONGs/Aspectos Socioambientais de 

SI/TI / Modelagem e Mensuração do Desempenho 

2013 Sustentabilidade Tema 09 - SI/TI em Organizações Públicas e ONGs/Aspectos Socioambientais de 

SI/TI / Modelagem e Mensuração do Desempenho 

2013 Sustentabilidade Tema 11 - Estratégia, Governo e Desenvolvimento 

Fonte: Pesquisa Bibliométrica site ANPAD,2015. 

Das áreas temáticas sobressai-se novamente o eixo temático 05 (Estratégia, 

Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / Operações Sustentáveis). Neste ano o 

artigo feito com relação a ecologia abordou a mesma sobre o enfoque das Politicas Publicas, 

ou seja, da forma como essas são trabalhadas junto ao cenário organizacional das politicas 

publicas. O resumo das publicações por eixos temáticos do ano de 2013 podem ser visto na 

figura 04 

Figura 05 – Áreas de submissão de artigos 2012 

Fonte: Pesquisa Bibliométrica site ANPAD,2015. 

 

 No ano de 2014, foram publicados 33 (trinta e três) artigos, sendo que desses 33 

abordaram questões ligadas a sustentabilidade  e apenas 1 abordou a questão da ecologia, o 

que mais uma vez corrobora, para o problema de pesquisa o qual aponta que nos últimos anos 

passamos a generalizar as questão ambientais a partir da palavra sustentabilidade, como 

descreve o quadro 06.  

 

 

 



 
 

Quadro 06 : Publicações Anpad 2014 – Sustentabilidade X Ecologia 

Ano de 2014 

Ano Tema do Titulo Área de  interesse que foi submetido 

2014 Sustentabilidade Tema 01 - Abordagem Institucional nos Estudos Organizacionais  / Comportamento 

do Consumidor I 

2014 Sustentabilidade Tema 01 - Abordagem Institucional nos Estudos Organizacionais  / Comportamento 

do Consumidor I 
2014 Sustentabilidade Tema 01 - Abordagem Institucional nos Estudos Organizacionais  / Comportamento 

do Consumidor I 
2014 Ecologia  Tema 02 - Relações entre Estado e Sociedade 

2014 Sustentabilidade Tema 02 - Relações entre Estado e Sociedade  / Formulação, Implementação e 

Mudança das Estratégias 

2014 Sustentabilidade Tema 02 - Formulação, Implementação e Mudança das Estratégias 

2014 Sustentabilidade Tema 02 - Relações entre Estado e Sociedade Tema 02 - Relações entre Estado e 

Sociedade  / Formulação, Implementação e Mudança das Estratégias 

2014 Sustentabilidade  Tema 03 - Trabalho, Organização e Sociedade 

2014 Sustentabilidade Tema 04 - Ontologia, Epistemologias, Teorias e Metodologias nos Estudos 

Organizacionais 

2014 Sustentabilidade Tema 05 - Operações Sustentáveis / Estudos Críticos e Práticas Transformadoras em 

Organizações / Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Aprendizagem e Formação Acadêmica / Aprendizagem e Formação Acadêmica 

2014 Sustentabilidade  Tema 05 - Operações Sustentáveis / Estudos Críticos e Práticas Transformadoras em 

Organizações / Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Aprendizagem e Formação Acadêmica / Aprendizagem e Formação Acadêmica 
2014 Sustentabilidade  Tema 05 - Operações Sustentáveis / Estudos Críticos e Práticas Transformadoras em 

Organizações / Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Aprendizagem e Formação Acadêmica / Aprendizagem e Formação Acadêmica 
2014  Sustentabilidade Tema 05 - Operações Sustentáveis / Estudos Críticos e Práticas Transformadoras em 

Organizações / Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Aprendizagem e Formação Acadêmica / Aprendizagem e Formação Acadêmica 
2014 Sustentabilidade Tema 05 - Operações Sustentáveis / Estudos Críticos e Práticas Transformadoras em 

Organizações / Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Aprendizagem e Formação Acadêmica / Aprendizagem e Formação Acadêmica 
2014 Sustentabilidade Tema 05 - Operações Sustentáveis / Estudos Críticos e Práticas Transformadoras em 

Organizações / Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Aprendizagem e Formação Acadêmica / Aprendizagem e Formação Acadêmica 
2014 Sustentabilidade Tema 05 - Operações Sustentáveis / Estudos Críticos e Práticas Transformadoras em 

Organizações / Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Aprendizagem e Formação Acadêmica / Aprendizagem e Formação Acadêmica 
2014 Sustentabilidade Tema 05 - Operações Sustentáveis / Estudos Críticos e Práticas Transformadoras em 

Organizações / Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Aprendizagem e Formação Acadêmica / Aprendizagem e Formação Acadêmica 
2014 Sustentabilidade Tema 05 - Operações Sustentáveis / Estudos Críticos e Práticas Transformadoras em 

Organizações / Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Aprendizagem e Formação Acadêmica / Aprendizagem e Formação Acadêmica 
2014 Sustentabilidade  Tema 05 - Operações Sustentáveis / Estudos Críticos e Práticas Transformadoras em 

Organizações / Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Aprendizagem e Formação Acadêmica / Aprendizagem e Formação Acadêmica 
2014 Sustentabilidade Tema 05 - Operações Sustentáveis / Estudos Críticos e Práticas Transformadoras em 

Organizações / Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Aprendizagem e Formação Acadêmica / Aprendizagem e Formação Acadêmica 
2014 Sustentabilidade Tema 05 - Operações Sustentáveis / Estudos Críticos e Práticas Transformadoras em 

Organizações / Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Aprendizagem e Formação Acadêmica / Aprendizagem e Formação Acadêmica 
2014 Sustentabilidade Tema 05 - Operações Sustentáveis / Estudos Críticos e Práticas Transformadoras em 

Organizações / Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Aprendizagem e Formação Acadêmica / Aprendizagem e Formação Acadêmica 
2014 Sustentabilidade  Tema 05 - Operações Sustentáveis / Estudos Críticos e Práticas Transformadoras em 

Organizações / Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 

Aprendizagem e Formação Acadêmica / Aprendizagem e Formação Acadêmica 
2014 Sustentabilidade Tema 05 - Operações Sustentáveis / Estudos Críticos e Práticas Transformadoras em 

Organizações / Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / 



 
 

Aprendizagem e Formação Acadêmica / Aprendizagem e Formação Acadêmica 
2014 Sustentabilidade Tema 06 - Marketing de Serviços e de Relacionamento 

2014 Sustentabilidade Tema 07 - Planejamento e Organização de Cursos e Programas 

2014 Sustentabilidade Tema 08 - Organizações da Área de Saúde: Administração das Operações e da Cadeia 

de Valor / Inovação e Sustentabilidade / Gerenciamento de Organizações Públicas: 

Funções Gerenciais e Áreas Funcionais I 
2014 Sustentabilidade Tema 08 - Organizações da Área de Saúde: Administração das Operações e da Cadeia 

de Valor / Inovação e Sustentabilidade / Gerenciamento de Organizações Públicas: 

Funções Gerenciais e Áreas Funcionais I 
2014 Sustentabilidade  Tema 08 - Organizações da Área de Saúde: Administração das Operações e da Cadeia 

de Valor / Inovação e Sustentabilidade / Gerenciamento de Organizações Públicas: 

Funções Gerenciais e Áreas Funcionais I 
2014 Sustentabilidade Tema 08 - Organizações da Área de Saúde: Administração das Operações e da Cadeia 

de Valor / Inovação e Sustentabilidade / Gerenciamento de Organizações Públicas: 

Funções Gerenciais e Áreas Funcionais I 
2014 Sustentabilidade Tema 08 - Organizações da Área de Saúde: Administração das Operações e da Cadeia 

de Valor / Inovação e Sustentabilidade / Gerenciamento de Organizações Públicas: 

Funções Gerenciais e Áreas Funcionais I 
2014 Sustentabilidade Tema 10 - Prática de Gestão e Teorias de Administração em Estudos Organizacionais 

2014 Sustentabilidade Tema 11 - História, Memória e Construção de Agendas de Pesquisa 

 

Fonte: Pesquisa Bibliométrica site ANPAD,2015. 

 

 

          Com relação a área de submissão prevaleceu novamente a área temática 05 (- 

Operações Sustentáveis / Estudos Críticos e Práticas Transformadoras em Organizações / 

Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética Corporativa / Aprendizagem e Formação 

Acadêmica / Aprendizagem e Formação Acadêmica) para os artigos da área da 

sustentabilidade e o único artigo que tratou sobre ecologia trabalhou sobre a temática em 

relações entre Estado e Sociedade. Tais informações podem ser visualizada na Figura 05. 

 

Figura 06 – Áreas de submissão de artigos 2012 

Fonte: Pesquisa Bibliométrica site ANPAD,2015. 
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 Logo pode-se observar que dos 116 artigos publicados nos eventos do Anpad, apenas 

4(quatro) enfocaram as questões  ligadas a ecologia as demais todos, enfocaram a 

sustentabilidade sob diversas temas de atuação. 

 

5 – Considerações Finais. 

 Com base nas analises feitas, junto as publicações dos últimos 05 (cinco) anos do 

evento Anpad, ficou evidente de ocorreu  de forma  silenciosa, a substituição do tema 

ecologia pela palavra sustentabilidade, uma vez que em cinco anos tivemos 04 (quatro) 

trabalhos que buscou debater e investigar a temática ecologia 112 (cento e doze) que 

trabalharam tais questionamento  porém sobre a temática da sustentabilidade, destoando assim 

qualquer tentativa de pareamento de numero de pesquisas. 

 Vale lembrar que por mais que no cenário organizacional, a palavra ecologia 

represente um pequeno eixo, e que a sustentabilidade compreenda um processo  maior e mais 

complexo, que também retrate traços da ecologia porém com um viés menor que não possuem 

o mesmo alcance. 

 A área temática mais utilizada para submissão de trabalho nos anos investigados foi a 

temática 05 que engloba:  Operações Sustentáveis / Estudos Críticos e Práticas 

Transformadoras em Organizações / Estratégia, Sustentabilidade Socioambiental e Ética 

Corporativa / Aprendizagem e Formação Acadêmica / Aprendizagem e Formação Acadêmica, 

ou seja uma, seção voltada a debater estratégias e relatos de práticas de implementação ou de 

processos de sustentabilidade. 
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