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RESUMO 

 

O presente artigo pretende discutir a evolução e desdobramento do conceito de 

sustentabilidade. É uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo-conceitual. Centra a 

reflexão na contextualização e evolução do conceito de sustentabilidade e lança as 

bases para uma nova perspectiva e desdobramento desse conceito, a saber, a 

sustentabilidade humana. A mesma tem como base a constatação da busca de vários 

fatores de sustentabilidade, tanto dos negócios e do mundo como um todo. Notas-se, 

no entanto que tanto os negócios como a preservação do planeta, seja nas dimensões 

ecológicas, políticas, sociais e econômicas, passam pelas decisões e comprometimento 

humano. Neste sentido, há uma busca por elementos vitais que compõem a base do 

conceito da sustentabilidade humana, o que é denominado neste estudo de quadrante 

vital, composto pelas inteligências e capitais: humano (educação), espiritual (sentido e 

significado), social (iteração, cooperação) e emocional (auto-controle e afetividade). A 

tese defendida é que de nada adiantará desenvolvermos estratégias sustentáveis se 

não resgatarmos a valorização da vida humana, o que passa pelo desenvolvimento de 

valores redefinidos pelo desenvolvimento sustentável não só do meio ambiente, da 

economia e social, mas, sobretudo humana, com uma nova consciência e efetividade 

nas ações, tanto nos negócios como na vida em sociedade.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente reflexão surge da constatação, tanto empírica, como consultor, como 

teórica como professor, junto às disciplinas de gestão de forma geral, e de 

empreendedorismo e responsabilidade social, que se pode observar um 

desenvolvimento diferenciado do conceito e da prática do conceito de sustentabilidade.  

 

Esta constatação é permeada pelos acontecimentos tanto globais como locais 

dos desdobramentos das denuncias dos processos predatórios de contaminação do 

meio ambiente e da relação direta que isso tem com os processos produtivos como dos 

hábitos de consumo.  

 

As organizações empresariam, se vêem num cenário paradoxal onde não é mais 

possível dar continuidade a uma lógica destrutiva que visa somente o lucro-pelo-lucro, 

assim como, fazer negócios neste cenário do século XXI vai além das relações 

comerciais ou lógica produtiva. O que está em jogo, não perder mercado, ter menos 

lucro, a questão é a vida humana que está e risco, não só questões mercadológicas 

devem ser vistas e consideradas pelas lideranças empresariais.  

 

Fala-se de um Capitalismo Criativo, que visa não só ter lucro em desmedida mas 

se preocupa em criar riqueza na base da pirâmide, idéia essa divulgada por um dos 

maiores empresários do mundo pós-moderno, Bill Gates, que afirma: “No sistema 

capitalista, quanto maior a riqueza das pessoas, maior é o incentivo financeiro para que 

elas tenham suas necessidades atendidas. Quanto menor a riqueza, menor o incentivo. 

Precisamos encontrar uma maneira de fazer com que os aspectos do capitalismo que 



www.ts.ucr.ac.cr   3 
 

beneficiam os mais ricos beneficiem também os mais pobres.” (ROSENBURG, 

RIBEIRO, 2008, p.72).  

 

Isso mostra que existe uma tendência de se repensar os rumos do atual 

capitalismo, onde o  pensar a sustentabilidade não se restringe  as questões do meio 

ambiente, mas também e principalmente das relações sociais, das classes menos 

desfavorecidas, dos seres humanos em situação de risco social, excluídos de uma vida 

digna e sem e exata noção de que cada um te que fazer a sua parte, e de que 

expedientes assistencialistas só dão manutenção e perpetuidade ao foco de separação 

da condição humana entre ricos e pobres, fator esse de insustentabilidade, mais ainda 

do que as questões ambientais, até por que, são as pessoas com sua anciã pela 

produção ou pelo consumo que geram as calamidades posta em nossa realidade.  

 

Para dar conta desta reflexão, inicialmente apresento alguns dados sobre o 

surgimento e desenvolvimento do conceito de sustentabilidade. Na seqüência 

apresentou os elementos básicos que constituem do conceito de sustentabilidade 

humana.  Na seqüência apresento o quadrante vital e seus componentes que dão a 

base do desenvolvimento necessário da sustentabilidade numa dimensão mais ampla e 

decisiva quanto aos rumos de nossa sociedade.  

 

Finalizando, apresento algumas considerações finais e aponto algumas 

alternativa quanto ao necessário desenvolvimento desta dimensão da sustentabilidade 

humana no século XXI.   

  

 

2. O EMERGIR DA SUSTENTABILIDADE HUMANA 

 

Desde o final dos anos 1970, o planeta entra em crise no tocante as reservas 

energéticas naturais. Esse processo vem se agravando apesar dos esforços de 

seguimentos de ativistas e ambientalistas. Neste cenário alguns termos tornam-se 

populares, entre eles a sustentabilidade.  
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O termo sustentabilidade surge no cenário internacional pela primeira vez no 

Relatório Brundtland, documento produzido a pedido da ONU em 1987, que 

apresentava o seguinte entendimento sobre sustentabilidade, “a satisfação das 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações 

satisfazerem sua próprias necessidades.” (ALMEIDA, 2007, p. 217).  

 

Numa primeira fase, sustentabilidade esta diretamente relacionada à prevenção 

e conservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico, no final dos anos 

de 1990, o mesmo é ampliado e já esta relacionada a outros movimentos, tais como da 

responsabilidade social empresarial e ações do terceiro setor, entendendo como, 

“Assegurar o sucesso do negócio a longo prazo e ao mesmo tempo contribuir 

para o desenvolvimento econômico e social da comunidade, um meio ambiente 

saudável e uma sociedade estável” (Instituto Ethos, 2005). [grifo nosso]  

 

Este entendimento de sustentabilidade em relação aos negócios, esta alicerçado 

em três pilares, o desenvolvimento econômico, social e ambiental. No início de 2000, o 

tema assume gradativamente novos contornos, sustentabilidade integral, local, global, e 

mais recentemente sustentabilidade dos negócios, da sociedade e da vida. O termo e 

as ações, estão provocando inquietações, é na atualidade como afirma Almeida (2007), 

um termo “subversivo”, ou seja,  

 

“Subverte a ordem estabelecida ao sacudir conceitos 

arraigados, redefinir hierarquias e trazer para frente do palco 

temas e personagens antes relegados aos bastidores. A 

sustentabilidade mexe com as estruturas de poder. Além de exigir 

o equilíbrio de objetivos econômicos, ambientais e sociais, operar 

na sustentabilidade implica atuar num mundo tripolar, em que 

poder tende a se repartir, de maneira cada vez mais equilibrada, 

entre governos, empresas e organizações da sociedade civil.” 

(idem, p. 129)  
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Neste sentido, sustentabilidade, apresenta-se como um conceito amplo, mas 

com uma essência evidente, ou seja, as ações presentes, sendo pensadas quanto aos 

seus resultados para as gerações futuras. 

 

Um bom exemplo de sustentabilidade, principalmente para os negócios, é 

apresentado por Savitz e Weber (2007), quando se refere a industria da baleia nos 

E.U.A que existiu por mais de cem anos e que decorrente a exploração exaustiva 

culminou em sua decadência num típico exemplo de ação insustentável, como afirmam 

os autores,  

 

“Hoje a população de baleias se rarefez, e a antiga 

indústria que se desenvolveu ao seu redor já não existe mais. A 

decadência começou em meados da década de 1840, quando os 

caçadores ignoraram as ameaças de extinção e continuaram a 

arpoar espécimes cinzentas, brancos e de qualquer outro tipo 

desse mamífero enorme e elegante (...0 a era da pesca da baleia 

é exemplo típico de miopia em negócios, quando a sede por lucro 

torna-se o empreendimento insustentável.” (idem, p.1). 

 

  

Logo, sustentabilidade esta indo além da questão ambiental, econômica social, 

mas, sobretudo em relação a vida humana e no epicentro deste processo, esta o 

grande causador e a esperança de enfrentamento deste mundo em colapso, o próprio 

ser humano, pois em termos ambientais, verificamos que é um processo consumista 

desmedido que tem sido o grande causador das grandes crises.  

 

3. ELEMENTOS BÁSICOS DA SUSTENTABILIDADE HUMANA  

 

Vários estudos estão demonstrando o quanto esta questão do modo de consumir 

esta afetando o nosso ambiente mas também em nosso modo de ver e entender a vida, 
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e de agir ou não agir nela. Um bom exemplo é a reflexão de Gilles Lipovetsky, sobre A 

felicidade paradoxal, o qual ele intitula como sendo um ensaio sobre a sociedade de 

híperconsumo, segundo o autor desde os anos 1920 o termo sociedade de consumo 

vem sendo maciçamente aplicado até os dias de hoje. No entanto, na atualidade o 

processo de consumo vai além da relação oferta e compra, esta cada vez mais 

imbicada nas relações sociais de existência, da emoção e do status, e sem falar da 

geração de resíduos que vão para o meio ambiente, pois nota-se que os produtos cada 

vez mais duram menos e tendem ao processo de serem cada vez mais descartáveis.  

 

O autor alerta que esta tendência ao híperconsumo considerando o crescimento 

de nações como a China e Índia, a situação da vida e do planeta tende a piorar, como o 

mesmo afirma: “De um consumidor sujeito às coerções sociais da posição, passou-se a 

um híperconsumidor à espreita de experiências emocionais e de maior bem-estar, de 

qualidade de vida e de saúde, de marcas e de autenticidade, de imediatismo e de 

comunicação.” (LIPOVETSKY, 2007, p. 15)   

 

E ainda o adverte, “Não nos enganemos: nem os protestos ecologistas nem os 

novos modos de consumo mais sóbrio bastarão para destronar a hegemonia crescente 

da esfera mercantil, para fazer descarrilar o trem-bala consumista, para opor-se à 

avalanche dos novos produtos com ciclo de vida cada vez mais curto. “(idem, p. 20). 

Com isso, não podemos ignorar as forças que mobilizam as pessoas em nosso tempo, 

a busca pela falsa felicidade, que passa pela via do consumo descartável, pode levar a 

um outro fator tão agravante quanto as questões ambientais, a insustentabilidade 

humana.   

 

 Em outros termos, a insustentabilidade humana, é entendida a partir da 

convicção de que não adiante nada, formularmos planos, teorias, projetos, movimentos 

em prol da sustentabilidade do planeta dos negócios, se as pessoas, que compõem 

tanto o problema como a solução não estiverem conscientes e engajados nesta luta, 

que em síntese, é pela vida humana e natural na terra.  Vivemos um momento em que 

a questão não é centrar esforços em uma única área, mas articular todas as áreas de 
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nossa vida, na busca de equilíbrio e satisfação de necessidades que não sejam fruto de 

um processo de hiperconsumo, mas das necessidades humanas efetivas.  

 

A idéia de sustentabilidade humana surge também da constatação da busca 

constante de elementos que satisfaçam não somente os aspectos fisiológicos, 

estéticos, mas sobretudo de sentido e significado. Seja para as camadas mais pobres e 

excluídas, seja as camadas mais abastadas, que sofrem com a pobreza não material 

mas sim perceptiva, e que na busca pelo preenchimento de um vazio existencial, faz 

ações que no fundo não alteram o estado de miséria das pessoas, mas ao contrario, 

reforçam o estado de dependência e pobreza, me refiro as ações assistencialistas, 

filantrópicas e de caridade, o que pode se encontrado em várias esferas, inclusive nas 

políticas públicas.  

 

Pensar as múltiplas dimensões do ser humano e o seu viver é muito amplo, isso 

requer uma visão sistêmica e holística profunda, onde o ser humano é tido mais do que 

só força de trabalho e as suas relações se limitem somente na relação capital trabalho 

e luta de classes.  

 

O ser humano é um ser produtor de linguagem e autopoetico, como afirma 

Maturana (1999), é um ser material e espiritual (ZOHAR, 2006 e ZOHAR e MARSHALL, 

2006), é um ser emocional (GOLEMAN, 1995), é um ser de consumo (LIPOVETSKY, 

2007) um ser de mudanças (KOURILSKY-BELLIARD, 2004), é um ser construtor de 

signos e ideologias (SANTAELLA, 1996) é um ser de integração e vivencia social 

(GOLEMAN, 2006) um ser necessidades estruturais e políticas (PEREIRA, 2000).  

 

Mas tenho percebido, tanto pela produção de literatura, como na convivência 

cotidiana, que existe quatro dimensões que se manifestam com maior intensidade na 

atualidade, pois tenho percebido que as pessoas cada vez mais buscam e necessitam 

de conhecimento e aprendizado contínuos para se inserir no mundo atual o que 

caracterizou como sendo CAPITAL HUMANO.  
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O capital humano também pode ser caracterizado como a capacidade das 

pessoas serem cada vez mais instruídas e saberem gera novas habilidades e 

conhecimentos, como saliente Crawford, “pessoas educadas e habilitadas – como força 

dominante da economia.” (CRAWFORD, 1994, p.34), em outros termos, é a 

constatação de que a economia do século XXI é baseada na informação e no 

conhecimento, onde o ser humano para estar inserido num mundo cada vez mais 

influenciado pela ciência e tecnologia requer um processo de atualização constante.  

 

Estudos sobre os impactos da globalização no mundo do trabalho e a 

importância do processo de educação. Sennet (2007) destaca a globalização apresenta 

novos aspectos que se caracterizam como sendo a “nova cultura do capitalismo, que se 

caracterizado pelos processos de organização da vida humana nas últimas décadas, e 

dos processos de reordenação do trabalho e do papel das organizações, onde valores 

e praticas capazes de unir as pessoas assumem formas diferenciadas em meio a um 

processo de fragmentação da vida.  

 

Segundo o autor, em meio a esta nova cultura existem três grandes desafios. O 

primeiro está relacionado à questão do tempo, pois a atual dinâmica da sociedade esta 

lendo-nos a cada vez mais fazer mais em menos tempo. O que em leva as pessoas a 

atenderem as exigências de mercado e das organizações que estão ligadas, 

conduzindo a um processo frenético de descontextualização do sentido de viver, e até 

de si mesmo.  

 

O segundo desafio, esta relacionado ao talento humano, em outros termos, o 

desafio de desenvolver novos conhecimentos e novas habilidades que atendam as 

novas demandas constantes de inovação, e considerando que o talento humano é uma 

questão de cultura, o autor afirma que a ordem social que esta emergindo luta contra ao 

que é artesanal, simples, de focar e realizar as coisas por simplesmente fazer, sem 

necessariamente ter um fim comercial ou ganho financeiro.  O que esta em jogo, é que 

por mais que estejamos atualizados, os conhecimentos tem um tempo de validade, nos 



www.ts.ucr.ac.cr   9 
 

levando a uma corrida insana de constate atualização, e às vezes sem saber 

necessariamente para que.    

 

Finalmente, o terceiro desafio, esta relacionado com a noção de história, de 

trajetória, pois a atual cultura nos leva sempre a olhar para frente, sem olhar para traz, 

e sem uma convicção do que realmente nos espera no futuro. Pois somos obrigados a 

conviver com perdas de coisas que até bem pouco tempo eram concretas, o autor dá o 

exemplo do emprego vitalício. Hoje, temos que conviver com o sentido da incerteza, e 

saber conviver e prosperar em meio a um processo de constante mudança.  

 

E para isso, a capacidade de saber aprender-a-aprender é fundamental. E esse 

processo passa pela capacidade de dominar a capacidade de gerenciar um volume 

cada vez maior de informação e conhecimento.  

 

Também e cada vez mais é necessário saber integrar e interagir com as 

pessoas, ser mais solidário, cooperativo, associativista, (D´ARAUJO, 2003) o que tem 

se manifestado como CAPITAL SOCIAL.   

 

O capital social é evidenciado como fator de desenvolvimento das economias 

desenvolvidas e como um dos entraves para o crescimento de outras economias, tendo 

como base do capital social a confiança como fator preponderante (FUKUYAMA, 1996).  

 

E confiança só pode ser gerado com a capacidade de se importar pelas pessoas, 

além de interesses personalistas e individuais, em outros termos, “confiança é a 

expectativa de reciprocidade que as pessoas de uma comunidade, baseada em normas 

partilhadas têm acerca do comportamento dos outros [...] poder confiar nos outros é um 

importante fator de desenvolvimento econômico.” (D´ARAUJO, 2003, p. 33)  

 

Logo, a sociedade do hiperconsumo, que dá ênfase a individualidade, faz 

evidenciar a fragilidade de uma sociedade baseada no individualismo, tanto para sua 
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sobrevivência cotidiana, como para encontrar as soluções efetivas de seus grandes 

dilemas.  

 

Também é perceptível, que cada vez mais a vida frenética dos grandes centros 

urbanos, bem como a constatação dos grandes dilemas da vida, e a falta de um 

estoque suficiente de capital social,  faz com que  as pessoas busquem um maior 

sentido, significado  e valorização pela vida, o que se caracteriza como sendo CAPITAL 

ESPIRITUAL, que segundo Zohar e Marshal seria (2006, p.46) 

 

“especificar a riqueza gerada pela qualidade dos 

relacionamentos em uma organização: o quanto as pessoas se 

comunicam, o quanto confiam umas nas outras e em seus 

superiores, como funcionam em equipe, se o nível de Inteligência 

emocional do grupo é alto, se existem redes eficazes para 

estabelecer companheirismo e cooperação, etc. .  

 

O capital espiritual é um elemento que permite compreender a espiritualidade 

além de sua concepção religiosa, trás um foco na capacidade de interagir com os vários 

segmentos da sociedade de uma forma mais significativa. As empresas e organizações 

são mais do que estruturas burocráticas, são organismos vivos que alimentam um estilo 

de vida e de cultura.  

 

Logo, o capital humano tem sido desenvolvido e buscado tanto por organizações 

como por pessoas, compreendendo sua importância num mundo onde a 

materialização, a individualização se tornam enfáticos e quase que preponderantes, ou 

seja, “capital espiritual é a quantidade de conhecimento e habilidades espirituais 

disponíveis a um individuo ou cultura, sendo que o termo espiritual é usado para 

descrever “princípios, valores e propósitos fundamentais”.  

 

E é decorrente a busca deste sentido e significado que vemos crescer a busca 

tanto de pessoas como de organizações de um estilo diferente, tanto de vida como de 
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gestão, não é mais possível viver a vida de forma insana, só para consumir e explorar 

as riquezas da terra, a vida, o trabalho e os negócios precisam de uma visão mais 

ampla de ser e existir.  

  

A constatação do crescimento e busca de tais fatores, (capital e inteligência 

social, espiritual e humano) evocam um aprimoramento de um quarto fator, o de que 

cada pessoa precisa ter um auto-controle, e auto-estima para melhor viver e conviver 

com as pessoas e com sigo mesmo, o que se chama de CAPITAL EMOCIONAL.   

 

Segundo um dos maiores especialistas    

 

Estes elementos juntos, eu estou denominando de quadrante vital, como pode 

melhor ser observado no esquema abaixo.  
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4. DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE HUMANA ATRAVÉS DO 

QUADRANTE VITAL  

 

Como se pode observar no esquema anterior, que esposa o quadrante vital, o 

desenho dos quatros capitais humanos vitais são dispostos de modo circular, 

apresentando com isso a idéia de circularidade e recursividade, e conectividade, além 

de um processo continuo de retroalimentação e não de uma idéia linear, de causa e 

efeito.  

 

Neste sentido um processo sistêmico, que visa abarcar os elementos vitais, de 

maior importância e que poderão desencadear numa perspectiva autopoetica, um 

processo de crescimento e desenvolvimento em outras áreas da vida humano-social. 
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Neste sentido sustentabilidade humana é capacidade de viver o hoje com justiça 

e dignidade, sobriedade, congruência e bem-estar para si, e pensando nas gerações 

futuras, considerando as múltiplas áreas do viver, seja social, ambiental, profissional, 

familiar, trabalho, comunitário, organizacional, consume consciente, e o respeito às 

interelações entre os seres humanos e seu meio.   

 

Para tanto é necessário o desenvolvimento de habilidades e do estoque de 

capital humano, emocional, social e espiritual. Para que as pessoas sejam todas as 

partes da solução dos males que nos afligem, e afligiram as gerações futuras. É 

necessário um ser humano mais valorativo, compassivo (capital e inteligência 

espiritual), mais equilibrado e empático (capital e inteligência emocional), mais 

informado e com mais conhecimento (capital e inteligência humano) e sobretudo saber 

ser solidário e cooperativo (capital e inteligência social).  

 

A hipótese e esperança é que se assim conseguirmos desenvolver estes quatro 

capitais e inteligências vitais, estaremos próximo de um convier mais condizente com 

as expectativas de uma vida melhor para todos, e todos lutando por uma vida melhor, 

com mais justiça, equilíbrio e sobriedade e congruência, fatores este hoje tão 

importantes em nossa sociedade.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Procuramos apresentar um conceito emergente, que está pautado no conceito 

de sustentabilidade, com vistas a perceber que o ser humano com centro das ações e 

impactos da vida, deve ser também sustentável. O que passa pelo desenvolvimento de 

várias áreas da vida, mas focadas num quadrante vital, que trabalha as áreas: social, 

emocional, espiritual e educacional. 
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Essa compreensão aliada ao desenvolvimento da amplitude da noção de 

sustentabilidade, tanto do meio ambiente, como dos negócios, abre novos desafios na 

busca por um viver em sociedade de forma justa, equânime, prudente e sobre tudo 

congruente.  

 

Não podemos querer gozar o que a vida tem de melhor tendo uma multidão com 

fome e sem sonhos e esperanças. A vida pode e dever ser diferente, é preciso que 

cada um defina quais são os seus valores, como pode aprender a aprender, como 

melhor cooperar e com não se deixar contaminar pela indiferença e mesmice, enfim, 

ser inconformado com o presente século.  
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