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RESUMO 

 

FRAGA, Marcel Lemos Gomes. A FORMAÇÃO ONTOPSICOLÓGIA DO ADMINISTRADOR 
e os PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL. 2011. 80 páginas. Trabalho de conclusão de curso 
apresentado ao curso de Administração como requisito parcial para a obtenção do grau de 
bacharel em Administração. Faculdade Antonio Meneghetti. Curso de Administração, 
Recanto Maestro-Restinga Sêca/RS, 2011.   
  
 
 
A Responsabilidade Social é, cada vez mais, uma prática necessária e atual da área de 
Administração. Sua importância está diretamente ligada às decisões e ações que os gestores, 
líderes e profissionais precisam tomar em relação ao contexto social no qual estão 
desenvolvendo suas atividades. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi do tipo 
bibliográfica, exploratória e descritiva. A coleta de dados ocorreu mediante questionário com 
perguntas abertas e documentos da instituição. Os dados coletados e analisados demonstraram 
a contribuição da Ciência Ontopsicológica, aplicada em um curso de graduação de 
Administração, para o desenvolvimento da Responsabilidade como protagonismo 
consequencial da evolução do indivíduo, onde subsequente a isto desenvolve também a 
prática da Responsabilidade Social através das ações que realiza. Este estudo pesquisou, 
portanto, a partir da formação de administradores em uma Instituição de Ensino Superior, a 
Faculdade Antonio Meneghetti (AMF), no estado do Rio Grande do Sul, os princípios do 
Pacto Global aplicados durante o período de formação. Estes princípios são estipulados pela 
Organização das Nações Unidas e demonstram o significativo trabalho desempenhado para 
envolver participantes em todo mundo no que diz respeito à responsabilidade social. A partir 
desta premissa, verificou-se de que modo esses princípios são divulgados, promovidos e 
ensinados na AMF visto que, em janeiro de 2011, a referida instituição de ensino tornou-se 
parceira do Pacto Global e, desde sua fundação, vem contribuindo também com o alcance dos 
Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Como resultado, verificou-se que as 
ações desta instituição estão seriamente alinhadas aos Princípios do Pacto Global, educando 
os discentes em formação nesta prática e desenvolvendo neles o sentido da Responsabilidade 
Social como um valor pró-ativo e agente que o tornará um Administrador diferenciado.  
 
Palavras-chave: Responsabilidade Social; Pacto global; Ontopsicologia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

FRAGA, Marcel Gomes Lemos. TRAINING ADMINISTRATOR ONTOPSYCHOLOGY 
AND PRINCIPLES OF GLOBAL COMPACT . 2011. Eight pages. Completion of course 
work submitted to the course of Administration as a partial requirement for obtaining a 
bachelor's degree in Business Administration. University Antonio Meneghetti. Business 
Course, Recanto Maestro - Restinga Sêca / RS, 2011. 
 

 
 

Social responsibility is increasingly a necessary practice and current Area Directors. Its 
importance is directly linked to the decisions and actions that managers, leaders and 
professionals need to be taken in relation to the social context in which they are developing 
their activities. The methodology used in this study was the type literature, exploratory and 
descriptive. The data were collected through a questionnaire with open questions and 
documents of the institution. The data collected and analyzed showed the contribution of 
Science Ontopsychology applied in an undergraduate course of Directors for the development 
of responsibility as a consequential role in the evolution of the individual, which consequently 
develops also the practice of social responsibility through the actions it performs. This study 
investigated, therefore, from the training of administrators in a higher education institution, 
the University Antonio Meneghetti, state of Rio Grande do Sul, the Global Compact 
principles applied during its formation. These principles are set by the United Nations and 
demonstrates the significant work performed by the movement to involve participants around 
the world with regard to social responsibility. From this premise it was found that these 
principles are so publicized, promoted and taught in the MFA since January 2011 became a 
partner of the Global Compact since its inception and has also contributed to achieving the 
eight Millennium Development Goals. As a result, it was found that the actions of this 
institution are strongly aligned with the Global Compact Principles, educating students in 
training in this practice and developing their sense of social responsibility as a value and pro-
active agent that will make a distinct administrator. 
 
Key-words: Social Responsability; Global Compact; Ontopsychology 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Atualmente, o estudo sobre Responsabilidade Social tem se demonstrado um 

importante campo de pesquisa na área da Administração. Diga-se de passagem, em nenhum 

outro momento da história, debateu-se tão abertamente sobre este tema. Fortemente ligada ao 

mundo corporativo, a Responsabilidade Social vem sendo cada vez mais difundida e aplicada 

pelas empresas dos mais variados setores de atuação. Elas passaram a discutir muito além das 

questões da geração de emprego e a preocupação apenas com os lucros para seus sócios 

passou a dividir a atenção com os novos papéis desempenhados pelas organizações (FÉLIX, 

2003). Elas passaram a levar com consideração aspectos externos, que antes não afetavam o 

cotidiano de uma organização. 

 É comumente aceito que as empresas devam assumir comportamentos 

socialmente responsáveis, não podendo, no entanto, ignorar que o seu fim último (que 

legitima e sustenta a sua existência) é a criação de riqueza para os investidores. Contudo, cada 

vez menos se aceita que essa riqueza favoreça apenas os interesses de alguns, devendo a 

mesma contribuir para o interesse coletivo (AECA, 2004). É neste contexto que surge a noção 

de empresa socialmente responsável.  

 Este trabalho nasce a partir da trajetória do autor durante a graduação em 

Administração na Faculdade Antonio Meneghetti (AMF). A oportunidade de entrar em 

contato com a proposta da instituição de alinhar suas ações de Responsabilidade Social aos 

Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio propostos pela Organização das Nações 

Unidas proporcionou, entre tantos outros aprendizados, o que de fato é Responsabilidade 

Social e a diferença que esta prática faz na formação de um administrador. 

Entre os campos do conhecimento que constituem a formação esperada de um 

administrador, hoje, insere-se, cada vez mais, a questão da Responsabilidade Social. Nos mais 

diversos setores que o profissional atue em uma empresa, ele seguramente precisará participar 

de reuniões, projetos e ações que envolvam a Responsabilidade Social.  

Uma das ações para desencadear a Responsabilidade Social de empresas e instituições 

é o Global Compact (Pacto Global). É este uma iniciativa de política estratégica da ONU 

voltada para empresas que desejam se comprometer a alinhar suas operações e estratégias 

com dez princípios universalmente aceitos. Os 10 Princípios advogados pelo Pacto Global 

advêm de quatro grandes temáticas: Princípios de Direitos Humanos, Princípios de Direitos 

do Trabalho, Princípios de Proteção Ambiental e Princípio contra a Corrupção. Ou seja, estes 
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princípios requerem, para uma empresa comprometida a incorporá-los, a formação da 

Responsabilidade Social como um valor precedente a esta prática.  

A AMF, com sua missão de “Formar para o Brasil uma nova inteligência 

empreendedora, individuada, reforçada e focalizada na ação prática do sucesso, humanamente 

superior e socialmente correta” é uma instituição comprometida com estas ações. Além 

destas, também se compromete com os Princípios da Educação para o Gerenciamento 

Responsável, a partir dos quais as escolas de negócios e instituições acadêmicas relacionadas 

às áreas de gestão que são parceiras do Pacto Global são encorajadas cumprirem seis 

princípios adicionais aos outros dez do Pacto Global. 

Desta forma, a AMF norteia, em seu curso de formação em Administração, o 

desenvolvimento da Responsabilidade Social em seus discentes visto que, através da Ciência 

Ontopsicológica aplicada nos cursos de ensino superior, essa prática torna-se comum em 

todas as ações realizadas por eles enquanto cidadãos, enquanto profissionais. Durante estas 

ações, incorporam os Princípios do Pacto Global como diretrizes que fomentam o crescimento 

sustentável e de cidadania e, deste modo, cooperam com as metas internacionais estabelecidas 

pela ONU. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Hoje, muito se fala em Responsabilidade Social corporativa, porém, ainda é pouco 

discutida a formação do Administrador para atuar com responsabilidade social. A banalização 

do conceito pode levar, inclusive, a uma falta de atuação efetiva das corporações neste 

âmbito: acreditam estar atuando com Responsabilidade Social, mas sem uma compreensão 

mais aprofundada do que isso significa.  

Neste contexto, a Faculdade Antonio Meneghetti tem fundamentado em seu projeto 

pedagógico do curso de Administração que a formação à Responsabilidade Social seja 

desenvolvida durante o bacharelado, por meio de diversas atividades, sejam essas de pesquisa, 

ensino e extensão. 

Este trabalho, ao centrar especificamente no Pacto Global, tem como problema de 

pesquisa “Como se dá o processo de formação de acadêmicos em administração relacionado à 

Responsabilidade Social e aos princípios do Pacto Global”? 
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1.2 Objetivos da pesquisa 
 

 

Para responder ao problema proposto, estabeleceu-se o seguinte objetivo geral: 

Investigar o processo de formação de acadêmicos em administração relacionado à 

Responsabilidade Social e aos princípios do Pacto Global. 

Para auxiliar na execução do objetivo geral, os objetivos específicos foram assim 

delimitados, conforme os tópicos abaixo apresentados: 

 

- Descrever e analisar as ações da Faculdade Antonio Meneghetti que estão 

diretamente ligadas aos Princípios do Pacto Global;  

 

- Descrever as contribuições da Escola Ontopsicológica na formação da 

Responsabilidade Social de um administrador; 

 

- Propor novas ações à Faculdade Antonio Meneghetti relacionadas aos princípios do 

Pacto Global através da Responsabilidade Social, em seu exercício de formação. 

 

 1.3 justificativa 
 

O tema Responsabilidade Social, no contexto atual da Administração, revela-se de 

grande valor na medida em que, a partir do pensamento de Daft, é esta “a obrigação da 

administração tomar decisões e ações que irão contribuir para o bem-estar e os interesses da 

sociedade e da organização” (1999, p. 88) 

Com base no objetivo geral desta pesquisa, isto é, investigar o processo de formação de 

acadêmicos em administração relacionado à Responsabilidade Social e aos Princípios do 

Pacto Global, através do questionário aplicado aos gestores da instituição de ensino Faculdade 

Antonio Meneghetti, apresenta-se como justificativa do estudo os aspectos a seguir 

relacionados. 

O primeiro aspecto está relacionado ao fato de o pesquisador ser um discente em um 

curso de Administração no local estudado, o que dá acessibilidade às informações e 

possibilita analisar as ações desenvolvidas pela instituição relacionadas ao tema e, assim, 

auxiliar na melhoria contínua e na consolidação das ações já realizadas. 

O segundo aspecto é, justamente, pelo fato de que o tema em estudo faz parte de uma 

linha de pesquisa desenvolvida pela instituição, na área de pesquisa institucional. Dessa 
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forma, este trabalho pode fortalecer a pesquisa em Responsabilidade Social e desenvolver 

novas linhas de ação para este tema.  

O terceiro aspecto se dá pelo fato de ser esta uma pesquisa inédita, que visa 

demonstrar a contribuição da Escola Ontopsicológica à formação do administrador, segundo 

os princípios do Pacto Global, a partir do estudo realizado na Faculdade Antonio Meneghetti. 

Outra justificativa diz respeito à utilidade da pesquisa no aspecto social, tanto de poder 

demonstrar como acontece o processo de formação de acadêmicos em administração 

relacionado à Responsabilidade Social e aos princípios do Pacto Global como também de 

auxiliar outras instituições e empresas na articulação com os objetivos internacionais de 

Responsabilidade Social. 

Esses objetivos estão propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

denominados Global Compact (Pacto Global) e também pelos Oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, visto que a Responsabilidade Social é tida, também, como uma 

meta a ser alcançada em nível Global. 

 

1.4 estrutura do trabalho 
 

O estudo está estruturado em cinco capítulos, que buscam contemplar os objetivos 

propostos.  

O capítulo 1 traz uma introdução ao trabalho, onde é apresentada a justificativa para a 

escolha do tema, os objetivos da pesquisa e a estrutura do trabalho. 

O capítulo 2 expõe o referencial teórico sobre os conteúdos necessários para 

aprofundar os conhecimentos acerca do assunto desenvolvido. Nesta pesquisa, é desenvolvido 

o que é a Responsabilidade Social e como é aplicada nas empresas, expondo, ainda, o que é o 

Pacto Global e sua relação com a Responsabilidade Social. Logo após, apresenta a 

Ontopsicologia e sua contribuição na formação do administrador, bem como sua práxis 

durante esta formação. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia desenvolvida e utilizada para a realização da 

pesquisa. Neste capítulo, apresenta-se o tipo, o lócus e os sujeitos da pesquisa, os 

instrumentos de coleta de informações e encerra-se com a análise de informações. 

O capítulo 4 demonstra os resultados obtidos através das perguntas realizadas aos 

gestores da Faculdade Antonio Meneghetti e também a discussão destes resultados.  

    O capítulo 5 traz as considerações finais do estudo e, ao final do trabalho, apresentam-se as 

referências consultadas para elaboração desta pesquisa. 
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2 FORMAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

2.1 O que é responsabilidade social 
  

Seja no contexto econômico ou social, cada vez mais a prática da Responsabilidade 

Social vem sendo aplicada pelas organizações mundiais na atualidade. Como essa 

responsabilidade surgiu e como é utilizada pelas empresas?  

A Responsabilidade social, segundo Oliveira (2002), responsabilidade social é o 

compromisso continuado de cidadãos (agentes individuais ou empresariais) pautados pela 

ética e destinados à promoção do desenvolvimento social, ambiental e econômico,  

melhorando a qualidade de vida atual e futura da sociedade beneficiada e envolvida nesse. 

As empresas estão inseridas em uma sociedade sobre a qual refletem os resultados de suas 

ações. Neste sentido, cabe referenciar: 

 

A responsabilidade social sempre foi à preocupação de partidos políticos e de 
governos, mas nas ultimas décadas tem recebido crescente atenção por parte das 
empresas. Num primeiro momento, elas tomaram consciência de que deviam prestar 
atenção não só aos seus sócios ou acionistas (Stockholders), mas também a todas as 
pessoas que se relacionavam com ela (Stakeholders), fornecedores, clientes e 
empregados; num segundo momento, conscientizaram-se de sua responsabilidade 
para com a sociedade em geral (ALONSO [et.al.], 2006, p. 176). 

 

De acordo com Melo, “a Responsabilidade Social é vista como um compromisso da 

empresa com relação à humanidade em geral, em uma forma de prestação de contas do seu 

desempenho baseado na apropriação e uso de recursos que originalmente não lhe pertencem” 

(1999, p. 84). 

Na visão de Franco de Camargo [et.al.] (2001), o conceito de Responsabilidade Social 

enfatiza as estratégias de sustentabilidade adotadas em longo prazo pelas empresas que, 

dentro de seu escopo econômico passam também a se preocuparem com os efeitos sociais e 

ambientais de suas atividades. Nesse contexto contribuem para o bem comum e para a 

melhora de vida das comunidades locais. 

O termo Responsabilidade deriva do latim respondere, que significa capacidade de 

assegurar, responder firmemente. É a qualidade ou condição de responsável, aquilo pelo qual 

alguém é responsável (FERREIRA, 2009). Meneghetti (2001) define responsabilidade como a 

situação psicológica na qual o sujeito é necessitado a responder existencial, jurídica ou 

moralmente por algo. Aduz ainda que: 
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É a necessidade de resposta adequada para salvaguardar a integridade do apelado. 
Implica uma identidade que objetiva a interação de um estimulante ou apelante em 
condições de condicionar para pior o estado do provocado, no caso em que este se 
exima ou reaja em modo impróprio (MENEGHETTI, 2001, p. 243). 
 
 

Já a origem da palavra sociedade vem do latim societas, uma "associação amistosa 

com outros". Societas é derivado de socius, que significa "companheiro" e, assim, o 

significado de sociedade é intimamente relacionado àquilo que é social. 

Segundo Ferreira (2009), social é o que é da sociedade, ou relativa a ela. Aquilo que 

diz respeito à sociedade. Para Fischter (1975), os valores sociais são as normas, ou o critério, 

de acordo com os quais os membros de uma sociedade padronizam seu comportamento e por 

isso temos todos de viver em sociedade, associados aos demais e desempenhando funções 

sociais  

Uma das primeiras referências acadêmicas ao assunto, no Brasil, aponta a 

Responsabilidade Social das empresas como “parte da premissa de que as organizações têm 

responsabilidade direta e condições de abordar os muitos problemas que afetam a sociedade” 

(TOMEI, 1984, p. 189). Nessa ótica, assim como as empresas têm responsabilidade pelos 

problemas sociais, também têm capacidade de utilizar ferramentas empresariais para seu 

enfrentamento. Oliveira reforça essa premissa, ao sustentar que a Responsabilidade Social das 

empresas é a “capacidade da empresa de colaborar com a sociedade, considerando seus 

valores, normas e expectativas para o alcance de seus objetivos” (1984, p. 205), e acrescenta 

que ambas – empresa e sociedade- podem atingir seus objetivos. Essa definição revela a 

convergência de interesses das empresas e da sociedade e veio ao encontro do momento 

político de abertura econômica do País, pois o ingresso de capitais norte-americano e europeu 

reforça e qualifica o debate sobre a Responsabilidade Social das empresas.  

A RS (Responsabilidade Social) das empresas também deveria contemplar o 

atendimento às demandas da sociedade, na perspectiva de progresso, desenvolvimento 

humano e melhoria das condições de vida da população: “o modelo de Responsabilidade 

Social deveria resultar de uma preocupação em se aliar o desenvolvimento de qualidade de 

vida” (GUIMARÃES, 1984, p. 215). Nessa ótica, a questão do desenvolvimento econômico, 

humano e social foi contemplada como parte das responsabilidades das empresas. 

Em uma perspectiva mais ampla, a RS das empresas é vista como um compromisso 

“com relação à sociedade e à humanidade em geral, e uma forma de prestação de contas do 

seu desempenho, baseada na apropriação e no uso de recursos que originalmente não lhe 

pertencem” (MELO NETO; FROES, 1999, p. 84). 
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Sob esse prisma, as empresas consomem recursos da sociedade, renováveis ou não, 

mas que são patrimônio gratuito e coletivo da humanidade. Logo, as referidas empresas 

contraem uma dívida social (MELO NETO; FROES, 1999), sendo seu compromisso restituir 

à sociedade o que dela é absorvido, e essa reposição deve se dar seja por meio de 

investimentos na área social e/ou no meio ambiente.  

Se o interesse mundial empresarial pela Responsabilidade Social parece apresentar-se 

com mais ênfase na década de 1990, no Brasil, a emergência desse lema tem início nos anos 

1960, quando algumas associações empresariais introduzem valores e princípios éticos como 

componentes da gestão da empresa. Segundo CAPPELLIN E GIFFONI (2007), esta 

preocupação é uma pequena contribuição do ambiente empresarial próximo ao pensamento 

religioso progressista, aderindo ao processo de redemocratização do Estado de Direito no 

Brasil. Contudo, constitui-se como parte da posição que critica a atitude tradicional do 

empresariado, até então profundamente marcada por comportamentos autárquicos e 

autoritários. 

Esta onda que difunde a Responsabilidade Social nas empresas brasileiras surge em 

um contexto no qual as normas e direitos trabalhistas estão deterioradas e desregulamentadas. 

Ao mesmo tempo em que há ênfase em discursos e práticas de Responsabilidade Social, 

várias empresas, associações e demais organizações pressionam o estado para que as normas 

de trabalho e os direitos trabalhistas sejam excluídos da legislação nacional, sendo assim 

transferidas para uma negociação coletiva e direta. Essa proposta das grandes empresas é uma 

forma de reduzir, com amparo legal, a geração de empregos com garantias previdenciárias, 

enxugar o volume de trabalhadores contratados e, até mesmo, de diminuir os salários, levando 

em conta a rotatividade de mão-de-obra. Deste modo, a Responsabilidade Social parece uma 

ação reparadora, utilizando medidas filantrópicas para compensar os danos maiores que 

acarretam para a sociedade. 

Muitas das grandes empresas americanas, desde o início do século XX, já eram 

criticadas por seus atos corruptos e lesivos à sociedade. Mesmo que instauradas algumas 

regulamentações por parte do governo daquele período, surgiam tormentos de cunhos sociais 

que fortaleciam ainda mais a necessidade de novas regulamentações por parte do governo, 

respondendo ao apelo da coletividade. 

Em 1899, Andrew Carnegie, fundador do conglomerado U.S. Stell, publicou em seu 

livro “O Evangelho da Riqueza” a abordagem clássica da Responsabilidade Social das 

grandes empresas. Nele, empunha dois princípios de cunho paternalistas:  
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- Princípio da Caridade: exigia que os mais afortunados ajudassem os menos 

afortunados, ou seja, os doentes, velhos, desempregados ou inválidos; e 

- Princípio da custódia: derivado da Bíblia, exigia que as empresas e os ricos se 

enxergassem como guardiães ou zeladores, mantendo suas propriedades em custódia, para 

benefício da sociedade como um todo (FREEMAN [et.al.], 1995). 

Ainda nas décadas de 1950 e 1960, os princípios da caridade e da custódia eram 

amplamente aceitos nas empresas americanas, à medida em que mais e mais companhias 

passaram a reconhecer que o poder traz responsabilidade (STONER; FREEMAN, 1995). 

Mesmo em seu auge, a importância deste tema era de tal seriedade que, em 1953, H. 

R. Browen elaborou um novo conceito sobre Responsabilidade Social nas empresas. Segundo 

Browen (1953), os administradores de empresas tem o dever moral de “implementar as 

políticas, tomar decisões ou seguir as linhas de ação desejáveis em termos dos objetivos e 

valores de nossa sociedade” (FREEMAN [et.al.], 1995, p.73). Este novo conceito vê as 

empresas como reflexos de objetivos e valores sociais e como instrumento para promovê-los, 

surgindo, assim, várias novas ideias sobre o tema. 

Um pouco mais tarde, a partir de 1970 e 1980, as empresas sofriam com os aumentos 

dos custos básicos, com gastos para cumprir legislações destinadas a reduzir a poluição e a 

protegerem os consumidores e assegurar a eles oportunidades iguais. O cenário não era 

favorável, ressurgindo, com a força, a ideia de que as empresas fossem liberadas de 

Responsabilidades Sociais impróprias, a fim de que voltassem a sua atividade fim, gerar 

dinheiro. 

Neste contexto, surge Milton Friedman, economista da época, que conforme citado por 

(FREEMAN [et.al.], 1995, p.73): “Há uma, e apenas uma, responsabilidade das empresas: 

usar seus recursos e sua energia em atividades destinadas a aumentar seus lucros, contanto 

que obedeçam a regra do jogo... e participem de uma competição aberta e livre, sem enganos 

e fraudes...” (STONER; FREEMAN, 1995, p. 73). Enfim, afirma Freeman (1995) que as 

empresas devem produzir com eficiência bens e serviços, e deixar a solução dos problemas 

sociais para os indivíduos e os órgãos governamentais competentes. Seria esta ideia de 

Friedman o oposto dos princípios de caridade e custódia pregados por Andrew Carnegie 

(1899). 

Durante sua evolução, o conceito de responsabilidade modificou-se à medida em que 

as situações temporais da época exerciam influência sobre as empresas e sobre o modo que 

elas impactavam a sociedade como um todo. Para ilustrar melhor essa evolução, segue um 

contexto destes períodos e os fatores que regiam a condução desta evolução histórica. 
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a) De 1900 a 1960 

Este período se caracteriza pelo surgimento de críticas de caráter ético e social ao 

mundo do business. São eles:  

- A desilusão frente às promessas do liberalismo (Choque pelo crash da Bolsa de Nova 

Iorque em 1929 e pela Grande Depressão que se seguiu; 

- A preocupação das empresas em respaldar sua imagem junto à sociedade, uma vez 

que, neste período, os lucros exorbitantes de algumas empresas contrariavam a paz da 

população; 

- O desenvolvimento das Ciências Administrativas, e a profissionalização da atividade 

gerencial (GENDRON, 2000). 

 

b) De 1960 a 1980 

Época de progresso científico e tecnológico, com grande mobilização cívica e 

revolucionária. Com a crise do dólar e do petróleo a economia capitalista volta a sofrer 

oscilações, recessões e queda no ritmo de crescimento, além das elevadas taxas de 

desemprego (ALBAN, 1999). 

Neste período, segundo Alban (1999), desencadeia-se, ainda, uma forte turbulência 

social. Enquanto os grandes conglomerados e multinacionais atingem proporções nunca antes 

vistas, as estruturas organizacionais se burocratizam e seu controle dissocia-se de acionistas às 

mãos de gerentes e diretores. As contestações e reivindicações começam a fazer pressão com 

questões sérias referentes à poluição, consumo, emprego, discriminações raciais ou de gênero. 

As demandas por mudanças tornam-se centrais e generalizadas, enquanto o dogma de 

que as organizações devem apenas dedicar-se à maximização de seus lucros cai por terra. 

 

c) De 1980 até o presente 

As políticas capitalistas retornam com força a partir dos anos 1980. Ações como o 

ajuste fiscal, redução das despesas sociais e do Estado, privatizações, desregulamentação, 

liberalização do comércio, das taxas de câmbio e das relações trabalhistas espalham-se pelo 

planeta, fortalecendo o modelo de política neoliberal. A partir de 1990, a revolução através 

das novas tecnologias de informação acelera de vez a globalização e economia global 

(ALBAN, 1999). 

Essas iniciativas das empresas, com fins públicos, suscitaram questionamentos e 

reflexões sobre a abrangência e a competência do segundo e do terceiro setor em face da área 
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social: “Um terceiro setor, não lucrativo e não governamental, coexiste hoje, no interior de 

cada sociedade, com o setor público estatal e com o setor privado empresarial” 

(FERNANDES, 1994, p. 11). 

Neste último momento deste breve percurso histórico, precisa-se, ainda refletir acerca 

do funcionamento do terceiro setor, que financia suas ações para suprimento das carências 

sociais a partir de recursos provenientes de pessoas físicas e jurídicas – estas, portanto, 

empresas. Desta forma, há a produção de bens e serviços públicos que respondam às 

necessidades coletivas sem gerar lucros, colocando em destaque inúmeras ações de 

indivíduos, grupos, instituições e, consequentemente, de empresas, todos com um mesmo 

objetivo social.  

No ano de 2001, foi editada a obra Livro Verde1, cuja pauta refere-se às diversas 

decisões voltadas para a Responsabilidade Social, tomadas por gestores que se preocupam em 

gerar impactos positivos econômica, social e ambientalmente. O referido estudo tem em vista 

abordar a necessidade que se tem, no cotidiano das organizações, de se posicionar e resolver 

dilemas diários, os quais, tanto direta quanto indiretamente atingem todos aqueles envolvidos 

no funcionamento de uma empresa. (MARQUES [et.al.], 2008). 

O livro acaba por contemplar uma multiplicidade de temas importantes sobre 

Responsabilidade Social Empresarial e Desenvolvimento Sustentável, justamente por serem 

estes dois movimentos sociais globais e complementares que deram origem ao conceito de 

“organização sustentável”. Essa noção de sustentabilidade, associada à organização 

efetivamente contribuem para a realização das três dimensões básicas que promovem 

mudanças positivas em uma empresa: dimensão econômica, social e ambiental. 

Ainda nesta mesma referida obra, são renovados os compromissos de adesão à 

Responsabilidade Social por parte das organizações. O primeiro compromisso da empresa 

citado, por exemplo, trata-se da capacidade da empresa em desenvolvimento parcerias, tendo 

como objetivo o crescimento e o emprego. Essa competência destaca os empresários não 

apenas pelos lucros que fazem obter de suas empresas – fim essencial de uma organização 

empresarial – mas também destaca as corporações pela capacidade dela em oferecerem uma 

contribuição importante na resolução dos problemas da sociedade.  

Acerca da Responsabilidade Social e o caráter sustentável de uma empresa, Barbieri e 

Cajazeira (2009) apresentam a forma que a referida temática evolui ao longo do tempo, além 

                                                           
1
 LIVRO Verde. Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas. Bruxelas, 

18/07/2001. Comissão das Comunidades Européias. Disponível em: <www.europart.eu.int>. Acesso em: 
16.jun.2011. 
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de afirmarem ser uma espécie de “caminho sem volta” e não, simplesmente, um modismo. 

Mesmo em se tratando de uma obra bastante abrangente, totalizando 230 páginas, ela dispõe 

de uma singular riqueza nas contextualizações das formas utilizadas pelas empresas para o 

gerenciamento de suas ações, projetos, programas e estratégias socioambientais, sabendo-se 

que, a rigor, há que mensurar avanços e retrocessos.  

Desta forma, o referido estudo merece ser sinalizado como referência, já que 

representa um instigante convite não só à reflexão e dialética, mas, sobretudo à ação.  

Por fim, o que merece destaque que se trata de uma questão que ainda está em curso, 

cada vez mais debatida do ponto de vista teórico e que, portanto, mostra-se inconclusa no que 

se refere às definições das respectivas competências.  

 

2.2 Responsabilidade Social aplicada nas empresas 
 

O conceito de Responsabilidade Social Empresarial foi utilizado no Conselho 

Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, em 1998. Ficou esclarecida a 

postura dos empresários em adotar um comportamento ético, para contribuir com o 

desenvolvimento econômico e, assim, melhorar simultaneamente a qualidade de vida de seus 

colaboradores e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um todo. 

São afirmadas, neste momento, a seriedade da ética e a transparência nas relações com 

todos os seus públicos, a preservação do meio ambiente, o respeito à diversidade e a 

promoção da redução das desigualdades sociais (HAMZE, 2011). 

A Responsabilidade Social passa a ter tamanha relevância nas organizações que no dia 

1º de novembro de 2010, foi publicada a Norma Internacional ISO 26000 – Diretrizes sobre 

Responsabilidade Social, cujo lançamento foi em Genebra, na Suíça. No Brasil, no dia 8 de 

dezembro de 2010, a versão em português da norma, a ABNT NBR ISO 26000, foi lançada 

em evento na FIESP, em São Paulo - SP.  

Segundo a ISO 26000, a Responsabilidade Social se expressa pelo desejo e pelo 

propósito das organizações em incorporarem considerações socioambientais em seus 

processos decisórios e a responsabilizar-se pelos impactos de suas decisões e atividades na 

sociedade e no meio ambiente. Isso implica um comportamento ético e transparente, que 

contribua para o desenvolvimento sustentável, que esteja em conformidade com as leis 

aplicáveis e seja consistente com as normas internacionais de comportamento. Também, 

implica que a Responsabilidade Social esteja integrada em toda a organização, seja praticada 

em suas relações e leve em conta os interesses das partes interessadas.  
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A norma ISO 26000:2010 fornece orientações para todos os tipos de organização, 

independente de seu porte ou localização, sobre: 

- Conceitos, termos e definições referentes à Responsabilidade Social;  

- Histórico, tendências e características da Responsabilidade Social;  

- Princípios e práticas relativas à Responsabilidade Social;  

- Os temas centrais e as questões referentes à Responsabilidade Social;  

- Integração, implementação e promoção de comportamento socialmente responsável 

em toda a organização e por meio de suas políticas e práticas dentro de sua esfera de 

influência; 

- Identificação e engajamento de partes interessadas; 

- Comunicação de compromissos, desempenho e outras informações referentes à 

Responsabilidade Social. 

 A referida norma constitui-se de diretrizes e de uso voluntário e não visa nem é 

apropriada a fins de certificação. Portanto, qualquer oferta de certificação ou alegação de ser 

certificado pela ABNT NBR ISO 26000 não é válida e vai contra o propósito da constituição 

desta norma2.  

Na gama de definições de Responsabilidade Social das empresas, também são 

utilizadas outras terminologias, como o conceito de cidadania empresarial, que parte de duas 

visões que se complementam, pois “pressupõe uma concepção de empresa que é co-

responsável pelo bem-estar da comunidade” (MELO RICO, 1998, p. 38), indo além do 

cumprimento de sua função econômica, ao assumir compromissos éticos que contribuam para 

a melhoria da qualidade de vida da comunidade, e sendo também definido como “um 

conjunto de princípios e sistemas de gestão destinados à criação ou à preservação de valor 

para a sociedade” (SOUTELLO ALVES, 2001, p. 4), ou seja, uma empresa que possa 

desenvolver métodos de gestão socialmente responsáveis e capazes de atender a diferentes 

anseios, não só das comunidades, mas de toda sociedade.  

A cidadania empresarial manifesta-se na cultura da empresa cidadã, que é aquela que 

“assume o compromisso e define políticas em relação a cada um de seus parceiros. Cultiva e 

pratica livremente um conjunto de valores” (MARTINELLI, 1997, p. 83). 

É cidadã porque preserva e respeita os interesses das partes com as quais tem relações 

diretas e indiretas, adotando uma postura proativa, que contribui para encaminhar soluções 

aos diversos problemas sociais, mobilizando recursos como informação, técnicas de 
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gerenciamento, cultura de resultados, senso de prioridades, além de recursos financeiros, 

materiais e humanos, colocando-os à disposição da sociedade como fatores estratégicos para o 

desenvolvimento do bem comum. Mas a filantropia e a doação ainda são muito presentes no 

movimento da responsabilidade das empresas no Brasil.  

Nessa ótica, 

 

a filantropia empresarial, ao investir na sociedade, não está prestando favores ou 
doando benefícios. A nova ação social empresarial está procurando algum retorno, 
colaborar com o desenvolvimento do País, demonstrando que a iniciativa privada 
deve ser consciente, ter uma responsabilidade social em relação aos problemas que 
atingem a sociedade como um todo. A empresa cidadã é aquela que, além de 
cumprir sua função econômica, trabalha para a melhoria da qualidade de vida de 
toda a sociedade (MELO RICO, 1998, p. 29). 
 

 Desse modo, percebe-se que a filantropia das empresas tem por objetivo 

possibilitar que projetos sociais de interesse público possam ser iniciados, e, para isso, é 

necessária a doação de recursos financeiros, tanto para o desenvolvimento de projetos 

próprios das empresas, apoiando projetos de ONGs, quanto para a criação de institutos e 

fundações, muitas vezes em associação com outras empresas. O que tem sido discutido na 

atualidade é que as empresas devem acompanhar os projetos e aperfeiçoar as ações, de modo 

a gerarem retorno em face aos investimentos realizados e não em lucros financeiros para si 

mesmas, mas para a sustentabilidade do projeto.  

Para uma compreensão mais profunda do conceito de Responsabilidade Social 

Empresarial, cita-se a seguir as definições de organizações que atuam especificamente na 

área. 

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, criado em 1998, define a 

Responsabilidade Social como forma de gestão que se define pela relação ética e transparente 

da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de 

metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade. Aliado a 

isto, preserva recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 

diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. Segundo o Instituto Ethos, 

muitas mudanças ocorreram quanto aos papéis do indivíduo e das organizações públicas e 

privadas, para a sustentabilidade de uma sociedade saudável (INSTITUTO ETHOS, 2007). 

A missão do referido instituto é disseminar a prática da Responsabilidade Social 

empresarial, ajudando as empresas a compreenderem e a incorporarem o conceito do 

comportamento socialmente responsável; implementar políticas e práticas que atendam a 

                                                                                                                                                                                     
2 Fonte: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/responsabilidade_social/iso26000.asp>. Acesso em: 22.jun.2011. 
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elevados critérios éticos, demonstrando aos acionistas a relevância de um comportamento 

socialmente responsável para alcançar o desenvolvimento sustentável e para o retorno, a 

longo prazo, dos investimentos realizados; assumir responsabilidades com todos aqueles que 

são impactados por suas atividades; identificar formas inovadoras e eficazes de atuar em 

parceria com as comunidades na construção do bem-estar comum; e prosperar, contribuindo 

para o desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável (INSTITUTO 

ETHOS, 2007). 

O termo enfatiza a necessidade de resolver os dilemas diários de outra forma, a pensar 

em todos: na empresa, nos empregados, clientes, fornecedores, sociedade, entre outras partes 

interessadas.  

Ao se retomar o conceito da Responsabilidade Social das empresas, é possível resgatar 

sua amplitude e sua essência, baseadas em valores éticos e universais mais amplos, 

indicativos de compromisso social, o qual, no Brasil, vem sendo tratado pelo instituto Ethos 

de Responsabilidade Social, onde o Instituto é uma organização não governamental, criada 

com a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma 

socialmente responsável. O Ethos reconhece a Responsabilidade Social Empresarial como 

forma de conduzir os negócios que tornam a empresa parceira e co-responsável pelo 

desenvolvimento social. A empresa socialmente responsável, segundo o Instituto Ethos, é 

aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, 

funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, etc.) e conseguir incorporá-los ao 

planejamento e estratégia de suas atividades, buscando atender as demandas de todos, não 

apenas dos acionistas ou proprietários (INSTITUTO ETHOS, 2007). 

 Nesta abordagem, as empresas não deixariam de incluir o lucro como objetivo. Ao 

invés de priorizar a maximização de lucros de curto prazo as organizações deveriam buscar 

lucros de longo prazo, obedecer às leis e regulamentações, considerar o impacto não-

mercadológico de suas decisões e procurar maneiras de melhorar a sociedade por uma atuação 

orientada para a Responsabilidade Social Empresarial (INSTITUTO ETHOS, 2007). 

Outra iniciativa de destaque do meio empresarial brasileiro é a Fundação Abrinq pelos 

Direitos da Criança e do Adolescente, fundada em 1990. A Abrinq é uma entidade de 

utilidade pública federal, mantida também por recursos de empresas, dentre outros, e não tem 

fins lucrativos. Sua missão é promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania das 

crianças e dos adolescentes, mobilizando e articulando a sociedade civil e o poder público, 

com a atuação pautada pela ONU, pela Constituição Federal do Brasil de 1988 e pelo ECA de 

1990. Após vários projetos, dentre eles o Programa Empresa Amiga da Criança e o Selo 
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Empresa Amiga da Criança, iniciativas que buscam engajar empresas em uma atuação social, 

em especial na prevenção e na erradicação do trabalho infantil (MARQUES [et.al.], 2008). 

Em 1994, foi fundado o Instituto Ayrton Senna, uma organização não-governamental 

de origem empresarial cujo objetivo é oferecer condições de desenvolvimento humano a 

crianças e jovens do Brasil, promovendo o desenvolvimento de seu potencial como pessoas e 

cidadãos por meio da criação, da implementação e da disseminação de métodos, técnicas e 

instrumentos de atuação social, denominado tecnologias sociais, em parceria com o Poder 

Público e o setor privado. Os recursos provêm de duas fontes: de alianças estratégicas com 

empresas e do licenciamento da marca e da imagem Ayrton Senna e do Senninha 

(MARQUES [et.al.], 2008). 

Esse contexto de iniciativas empresariais e governamentais que foi descrito, seja 

através da criação de ONGs, seja desenvolvendo e apoiando projetos sociais próprios ou junto 

a comunidades, indica um movimento, uma mobilização e uma atuação social dos três setores 

da economia, que vêm desenvolvendo ações na tentativa de minimizar problemas de ordem 

social. 

Na prática, é possível verificar que a Responsabilidade Social das empresas significa a 

adoção de um modelo de gestão consciente de seu compromisso com a sociedade, envolvido 

com o desenvolvimento social e humano, respeitando os interesses e necessidades de ambas 

as partes. Não há dúvidas de que se trata de uma grande mudança, visto que há pouco tempo , 

empresas privadas preocupavam-se apenas em produzir lucros, e atualmente o compromisso 

social passa a fazer parte do planejamento diário das organizações.  

O termo “compromisso social” vem sendo utilizado, e sua abrangência pode ser 

compreendida através de um paralelo com a filantropia, ambos conceitos que podem nortear a 

atuação social das empresas, ainda que em perspectivas distintas e, possivelmente com 

resultados diferentes.  

As informações do quadro a seguir possibilitam uma melhor compreensão da 

abrangência do compromisso social e da filantropia na atuação social das empresas.  

 

Quadro 1: Paralelo entre filantropia e compromisso social. 
 

FILANTROPIA COMPROMISSO SOCIAL 

As motivações são humanitárias Atuação social para além de motivações 

altruístas, entendida como responsabilidade. 

A participação é reativa e as A participação é proativa e as ações, mais 
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ações, isoladas integradas. 

A relação com o público-alvo é 

de demandante e doador. 

A relação com o público-alvo é de parceria, 

interdependência, compromisso e partilha de 

responsabilidades. 

Não há preocupação em associar 

a imagem da empresa à ação social. 

Busca-se dar transparência à atuação e 

multiplicar as iniciativas sociais. 

Não há preocupação em 

relacionar-se com o Estado. 

Relação de parceria com o Estado, para 

repartir responsabilidades e ampliar o alcance 

das ações de controle. 

Os resultados resumem-se à 

gratificação pessoal de poder ajudar. 

Os resultados são preestabelecidos; há 

preocupação com o cumprimento dos objetivos 

propostos; são elaborados projetos estruturados, 

comprometendo-se com sua continuidade. 

A ação social decorre de uma 

opção pessoal dos dirigentes. 

A ação social vai além de uma opção 

individual dos dirigentes. É incorporada à cultura 

na empresa, os compromissos sociais são 

assumidos publicamente e divulgados. A 

participação social é incorporada aos valores e à 

missão institucional da empresa, partilhada com 

os funcionários. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de estudo teórico 

 

O compromisso social é um indicativo da responsabilidade das empresas exercida em 

seu sentido filosófico e de conscientização de seu papel a sociedade, devendo também estar 

incorporado aos seus valores e à sua missão, visando a alcançar metas e resultados por meio 

de ações em parceria com funcionários, Estado, comunidade e outros. O compromisso social 

impele-as à Responsabilidade Social na gestão dos negócios, como uma prática 

organizacional dotada de “um sentido mais ético, humano e responsável” (MCINTOSH 

[et.al.], 2001, p. 8), de ação proativa no enfrentamento e na solução dos problemas sociais do 

País, contribuindo, assim, para um maior desenvolvimento econômico e social e para a 

construção de uma sociedade mais justa e sustentável. 

Um dos grandes desafios das empresas na área social é, justamente, incorporar a 

responsabilidade para além do discurso e inseri-la no planejamento e no orçamento das ações 

da empresa. Mas, além de motivos humanitários, existem outros que levam os empresários a 
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realizarem ação social: os interesses comerciais relacionados à estratégia empresarial, como a 

melhoria da imagem da empresa, o aumento da satisfação dos empregados, da qualidade e da 

produtividade do trabalho.  

Não existe consenso em até que ponto os objetivos econômicos das empresas podem 

ser compatíveis com os objetivos da sociedade, assim como não estão claras quais decisões as 

empresas podem e devem tomar para que realmente favoreçam fins sociais. Também não há 

consenso no quanto o empresário estará disposto e apto a realmente considerar as 

consequências sociais de seus atos junto a todas as partes interessadas. Entende-se que a 

questão maior a ser tratada é a dos valores éticos que norteiam e orientam as decisões e as 

ações tomadas pelos empresários e que perpassam todos os escalões da empresa e os 

stakeholders, o que pressupõe uma “mudança de postura, contribuindo para a reconstrução 

gradativa de valores substantivos” (GUIMARÃES, 1984, p. 224), que, incorporados à gestão 

dos negócios das empresas, contribuam para o enfrentamento dos diversos problemas sociais 

e para um processo de transformação social, imprescindível ao restabelecimento da dignidade 

humana e à construção de uma sociedade mais justa e sustentável.  

Nesse contexto, o ideal seria uma inversão de valores junto ao setor privado, 

priorizando as ações sociais não em detrimento do econômico, mas em sintonia com ele, 

mesmo que isso ainda não faça parte do pensamento e da cultura deste setor. Esse movimento, 

provavelmente, encetaria uma mudança de postura ética e moral. 

Lembrando que, o enfrentamento da questão social em todas as suas expressões deve 

ultrapassar o atual estágio de cumprimento das obrigações legais, de filantropia e de ação 

humanitária para uma atuação que provoque transformações sociais efetivas, por meio de 

atitudes éticas, transparentes e proativas em problemas estruturais, possibilitando tornar a 

sociedade brasileira mais justa e menos desigual e excludente. 

Nesse sentido, visando promover a Responsabilidade Social a nível internacional, as 

Nações Unidas estabelecem o Pacto Global como iniciativa para envolver empresas de todo 

mundo para que possam aderir na prática do CSR (Corporate Social Responsability). 

  

2.3 Pacto Global e Responsabilidade Social 

 

O Global Compact, assim designado pela Organização das Nações Unidas, ou Pacto 

Global, assim conhecido no Brasil, é resultado de um convite efetuado ao setor privado pelo 

Secretário Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, para que juntamente com agências das 

Nações Unidas (Alto Comissariado para Direitos Humanos, Programa das Nações Unidas 
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para o Meio Ambiente, Organização Internacional do Trabalho, Organização das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Industrial, e Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) e atores sociais contribuísse no avanço da prática da Responsabilidade 

Social corporativa, na busca de uma economia global mais sustentável e inclusiva. 

 
O Pacto Global não é um instrumento regulatório, um código de conduta obrigatório 
ou um fórum para policiar as práticas gerenciais. É uma iniciativa voluntária que 
procura fornecer diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da 
cidadania, através de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras (PACTO 
GLOBAL REDE BRASILEIRA, 2011). 

  

Diante desse objetivo que o constituiu, o Pacto Global advoga, no momento, pela 

realização de dez Princípios universais, a serem atuados pelas organizações que fazem parte 

do movimento, derivados da Declaração Universal de Direitos Humanos, da Declaração da 

Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, 

da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações 

Unidas Contra a Corrupção (PACTO GLOBAL REDE BRASILEIRA, 2011). Os referidos 

princípios são, a seguir,elencados. 

 

Imagem 1: Logotipo Global Compact 
 

 
Fonte: www.pactoglobal.org.br 

 

Princípios de Direitos Humanos 

1. Respeitar e proteger os direitos humanos; 

2. Impedir violações de direitos humanos; 

Princípios de Direitos do Trabalho 

3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho; 

4. Abolir o trabalho forçado; 

5. Abolir o trabalho infantil; 
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6. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho; 

Princípios de Proteção Ambiental 

7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 

8. Promover a responsabilidade ambiental; 

9. Encorajar tecnologias que não agridem o meio ambiente; 

Princípio contra a Corrupção 

10. Combater a corrupção em todas as suas formas inclusive extorsão e propina. 

 
As organizações que desejarem ser signatárias do referido Pacto devem completar o 

processo de adesão, proposto pelo escritório de Nova Iorque. Dentre as signatárias brasileiras, 

pode-se destacar Banco do Brasil, Copagaz Distribuidora de Gás, Dudalina, Repsol, Serasa, 

Dorpas Assessoria Empresarial, Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 

Fundação Dom Cabral, Bovespa, que estão entre as outras mais de 200 empresas do Brasil 

engajadas na causa. 

O Pacto Global constitui-se, portanto, em um fórum aberto e acessível, tendo como 

finalidade atender à participação de diversas empresas e demais organizações. A adesão ao 

Pacto Global consiste na manifestação escrita emitida pela empresa interessada e endereçada 

ao Secretário-Geral da ONU, documento este que deve expressando seu apoio à iniciativa 

Pacto Global e a seus 10 Princípios e o compromisso assumido pela empresa em desenvolver 

as seguintes ações (PACTO GLOBAL REDE BRASILEIRA, 2011): 

1- Informar os funcionários, consumidores, acionistas e fornecedores sua participação; 

2- Integrar o Pacto Global e os dez princípios nos programas de desenvolvimento e 

treinamento da organização; 

3- Incorporar os princípios do Pacto Global na missão da empresa; 

4- Incluir no Relatório Anual e demais documentos publicados pela empresa o 

compromisso com o Pacto Global; 

5- Enviar comunicados para a imprensa (press-releases) tornando o compromisso 

público (PACTO GLOBAL REDE BRASILEIRA, 2011).  

Há, também, a opção em que a empresa apóia os princípios do Pacto Global e 

objetivos gerais da ONU pontualmente em projetos desenvolvidos por ela. O Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento, chamado também pela sigla PNUD se encarregará 

de atualizar a base de dados com as informações fornecidas por cada organização participante 

e suas propostas e particularidade de adesão.  
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As ações desenvolvidas pelo Pacto Global, segundo as diretrizes que guiam essa 

iniciativa, podem se desenvolver para estimular a aprendizagem, o diálogo, as  parceria e 

disseminação de informações nos países participantes. Assim, podem realizar-se. 

• Fórum de aprendizado do Pacto Global: identifica e dissemina as lições aprendidas 

na tentativa de transformar os princípios gerais em concretas ações gerenciais e em mudança 

organizacional; 

• Diálogos sobre políticas: oferece uma plataforma para diversas partes interessadas se 

engajarem em um substantivo diálogo e desenvolverem planos de ação práticos em resposta 

aos principais desafios da globalização. Em 2001, por exemplo, foi lançado o diálogo sobre o 

papel das empresas nas zonas de conflito. Em 2002 o diálogo sobre desenvolvimento 

sustentável e em 2003 os diálogos sobre HIV/AIDS no ambiente de trabalho e sobre cadeia de 

suprimentos/parcerias; 

• Iniciativas de parceria: promove parcerias com empresas específicas para o alcance 

dos 10 princípios do Pacto Global e dos objetivos das Nações Unidas aceitos mundialmente; 

• Abordagem regional: amplia o escopo do Pacto Global internacionalmente, envolve 

novos atores e partes interessadas ao redor do mundo, dissemina o conhecimento no nível 

regional, recruta organizações participantes de diferentes países e auxilia no processo de 

desenvolvimento de comitês locais e regionais. 

Anualmente, aconselha-se que as empresas aderidas ao processo do Pacto Global 

publiquem seu progresso referente à implementação dos dez princípios. Conforme matéria 

publicada pelo Instituto Norberto Bobbio (2011), o Pacto Global desassociou, em 2010, 

aproximadamente 2.048 organizações por falta de prestação de contas acerca dos 

princípios de Responsabilidade Social que se comprometeram a defender.  

Este número é cerca de 25% do total de empresas e instituições que aderiram, 

publicamente, ao projeto, que, desta forma, conta agora com 6.066 adesões em 332 países. De 

acordo ainda com esta matéria, no Brasil, atualmente, são signatárias do Pacto Global 372 

empresas e instituições. O projeto ainda dispõe de um escritório do Pacto Global, o qual cuida 

de auxiliar as empresas filiadas e disponibiliza um conjunto de diretrizes que orientam essa 

comunicação entre empresa e Pacto Global. 

Essa realidade do desfiliamento das empresas que não cumprem/alcançam seus 

objetivos firmados junto ao pacto é, segundo o chefe de Relatórios de Progressos do 

Escritório do Pacto Global, Jerome Lavigne-Delville um processo que ainda exigirá mais 

transparência para aqueles que participam do Pacto. Afirma que ainda que: 
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Por um lado, estamos sendo mais severos na aplicação de nossas medidas de 
integridade, para assegurar que todas as empresas participantes divulguem 
informações sobre seu progresso, todo ano. Por outro, introduzimos uma plataforma 
que dá incentivos e reconhecimento para empresas de todos os níveis fazerem 
progressos significativos em direção a uma implementação ampla dos princípios em 
suas estratégias e operações (PORTAL INSTITUTO NORBERTO BOBBIO – 
DELVILLE, 2011). 

 

No Brasil optou por criar um Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG) que, em 

2003 pela iniciativa do Instituto Ethos em parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), foi fundado, contando com um grupo voluntário que promove os 

princípios do Pacto Global na gestão de empresas em operação pelo Brasil. Essa iniciativa, 

teve em vista fortalecer a Responsabilidade Social no país. O CBPG estabeleceu como 

objetivos: (a) a massificação de seus princípios no país, (b) ampliar a adesão de empresas e 

organizações brasileiras, (c) apoio às empresas para a implementação de tais princípios, (d) 

incentivo à troca de experiências e aprendizados, (e) articular internacionalmente com as 

demais redes do Pacto global, bem como com o escritório em Nova York, (f) promover o 

vínculo entre os princípios do Pacto Global e os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e, 

por fim, (g) assessorar o presidente do CBPG3. 

 A formulação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio se deu em uma das mais 

amplas reuniões de chefes de governo constatada até o presente momento, que ocorrera no 

amo de 2000, na cidade de Nova Iorque, quando inúmeros líderes mundiais reuniram-se na 

sede das Nações Unidas (ONU) com o propósito de atender a Cúpula do Milênio.  

Desse encontro, originou-se a Declaração do Milênio, um documento que compilou 

várias das metas estabelecidas nas conferências que foram ocorrendo nos anos 90, nos mais 

diversos países, Essa referida Declaração do Milênio, por sua vez, deu origem aos oito 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), os quais foram assumidos com 

responsabilidade de realização por 198 nações do mundo todo, neste já citado ano de 2000. 

Esses objetivos não se constituem em suposições, propostas vagas ou subjetivas, mas sim são 

arranjos de metas mensuráveis, determináveis e temporalmente delimitadas, que devem ser 

adotadas pelos Estados-membros das Nações Unidas e alcançadas até o ano de 2015.  

Conforme Mezoui e Loriot (2010)4, a configuração dos Oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, advém de uma longa história de sérias crises planetárias, que 

                                                           
3 Fonte: <http://www.pactoglobal.org.br/objetivosCbpg.aspx>. Acesso em: 25.jun.2011. 
4 Informação verbal de aula/curso. Data: 02 a 04 de abril de 2010, no Módulo Optativo do MBA – O 
Empreendedor e a Cultura Humanista, intitulado “Crises planetárias: soluções para os Objetivos do Milênio 
(ODM) propostos pela ONU e pela Escola de Formação Ontopsicológica”, ministrado pelos professores Dr. 
Hanifa Mezoui, Dr. François Loriot e Dr. Pamela Bernabei – Faculdade Antonio Meneghetti (AMF).  



 
 

32

encontram discussões e propostas de soluções na ONU. Estas crises podem ser exemplificadas 

ao se pensar nas diferentes guerras que ocorreram e ainda ocorrem no mundo, ao longo dos 

séculos, além de práticas condenáveis como o racismo, a discriminação, xenofobia, 

intolerância, acidentes nucleares, vazamentos de óleo, desastres naturais, entre outros 

(WAZLAWICK [et.al.], 2010).  

Os Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são a seguir citados: 

 

Imagem 2: Símbolos dos Oito Objetivos do Milênio 
 

 

 

 
Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 

 

1) Erradicar a extrema pobreza e a fome; 

2) Universalizar a educação primária – Educação básica de qualidade para todos;                   

3) Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres;                 

4) Reduzir a mortalidade na infância; 

5) Melhorar a saúde materna; 

 6) Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 

7)  Garantir a sustentabilidade ambiental; 

8) Estabelecer uma parceria mundial de desenvolvimento – Todo mundo trabalhando 

pelo desenvolvimento.            

 

Portanto, verifica-se as interferências e as relações mantidas entre os Objetivos do 

Milênio e o Pacto Global, em especial no que diz respeito à promoção dos direitos humanos, 

assegurado por todas as nações de nosso planeta. 

Neste contexto, a academia possui papel fundamental, tendo em vista que a ONU 

reconhece que as universidades, por meio do ensino da liderança, da realização de pesquisas, 

dos recursos educacionais aplicados, do ensino do saber fazer e da infraestrutura educacional 

criada, representa um setor como fonte de ampliação do conhecimento e, no entendimento da 
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cidadania corporativa, e auxiliar o avanço da agenda do Pacto Global nos níveis local e 

global. Desta forma, o espaço universitário é priorizado pela ONU para divulgação dos 

projetos e objetivos do Pacto Global  

O comprometimento dos parceiros acadêmicos para com o Pacto Global são:5 

• Promover educação sobre tópicos relacionados ao Pacto Global; 

• Realizar pesquisa aplicada e ensinar liderança em relação ao Pacto Global; 

• Disseminar os princípios do Pacto Global; 

• Dar suporte técnico aos participantes do Pacto Global; 

• Disponibilizar sua capacidade acadêmica para as Redes Locais do Pacto Global, 

ou para o escritório do Pacto Global. 

Destaca-se que, além dos dez princípios do Pacto Global, as escolas de negócios e 

instituições acadêmicas relacionadas às áreas de gestão que são parceiras do Pacto Global são 

encorajadas a cumprirem mais seis princípios adicionais Esses referidos princípios foram 

lançados e propostos durante a Reunião dos Líderes do Pacto Global, em Genebra (Suíça), em 

2007. Denominados de Princípios da Educação para o Gerenciamento Responsável, eles 

foram idealizados por um grupo de 60 diretores, reitores e representantes oficiais das 

instituições de ensino que são líderes mundiais no ensino de Gestão. Coube a estes estudiosos 

definir os Principles os Responsible Management Education6, que são hoje acompanhadas por 

um Comitê para Manutenção e tem por fim fazer com que as instituições de ensino 

incorporem os valores universais do Pacto Global no currículo e na pesquisa visando a 

formação dos futuros líderes de negócios em base à cidadania responsável. Esses seis 

Princípios da Educação para o Gerenciamento Responsável, que complementam os dez do 

Pacto Global, soam como um compromisso a mais, assumido, especialmente, pelas as 

instituições de ensino. São eles: 

 

1) Objetivo: Nós iremos desenvolver as capacidades dos estudantes de serem futuros 

geradores de valor sustentável para negócios e a sociedade de forma ampla e para que 

trabalhem para uma economia global sustentável e inclusiva; 

2) Valores: Nós vamos incorporar nas atividades acadêmicas e no nosso currículo os 

valores da Responsabilidade Social global, assim como está retratado em iniciativas 

internacionais tais como o Pacto Global das Nações Unidas; 

                                                           
5
 Acesso http://www.pactoglobal.org.br/ em 24 de Junho de 2011. 

 
6
 http://www.unprme.org/the-6-principles/index.php em 25 de Junho de 2011. 
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3) Método: Nós vamos criar modelos de trabalho, materiais, processos e ambientes 

de estudo que permitam efetivamente experiências de aprendizado sobre liderança 

responsável; 

4) Pesquisa: Nós vamos nos engajar em pesquisa conceitual e empírica que faça 

avançar o nosso entendimento sobre o papel, a dinâmica, e o impacto das corporações 

na criação do valor de sustentabilidade social, ambiental e econômica; 

5) Parcerias: Nós vamos interagir com gerentes de corporações de negócios para 

estender nosso conhecimento dos seus desafios em ir ao encontro de 

Responsabilidades Sociais e ambientais e explorar abordagens efetivas para encontrar 

estes objetivos;  

6) Diálogo: Nós vamos facilitar e dar suporte ao diálogo e debate entre educadores, 

empresas, governos, consumidores, mídia, organizações da sociedade civil e outros 

grupos interessados em assuntos críticos relacionados à responsabilidade e 

sustentabilidade social global. Nós entendemos que as práticas da nossa própria 

organização devem servir como exemplo dos valores e atitudes que nós transmitimos 

aos nossos estudantes. 

 
Tendo em vista os princípios do Pacto Global e o significativo trabalho desempenhado 

pelo movimento, para envolver participantes em todo mundo no que diz respeito à 

Responsabilidade Social, esta pesquisa motivou-se a verificar de que modo esses princípios 

são divulgados, promovidos e ensinados em uma Instituição de Ensino Superior, a Faculdade 

Antonio Meneghetti, no estado do Rio Grande do Sul, a qual, em janeiro de 2011, tornou-se 

parceira do Pacto Global e, desde sua fundação, a referida instituição vem contribuindo com o 

alcance dos Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

A Faculdade pesquisada utiliza a metodologia ontopsicológica na formação da 

responsabilidade de seus discentes, bem como focaliza a formação oferecida aos discentes na 

visão humana e social da atividade gerencial e empresarial. Portanto, este trabalho dedica um 

capítulo a esta metodologia que embasa os resultados pesquisados, como poder-se-á verificar 

em seguida. 

 

2.4 Ontopsicologia e formação da Responsabilidade Social no Administrador 
 

A Ontopsicologia está entre as mais recentes ciências contemporâneas. É a ciência, 

que segundo Meneghetti (2010), tem por objeto a análise da atividade psíquica do homem, “o 
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estudo dos comportamentos psíquicos em primeira atualidade, não excluídos a compreensão 

do ser. Ou seja, é um conhecimento teórico-prático que dá uma visão de como colher 

integralmente o homem. O seu objeto específico de estudo é o ser humano” (MENEGHETTI, 

2005, p. 366). 

Desta forma, a Ontopsicologia pode ser aplicada em diversos campos, sob diversas 

áreas de conhecimento, seja como metodologia única, complementar ou como ciência 

preliminar, tendo sempre com o objetivo desenvolver o homem em criatividade e realização 

existencial integral. Nesse sentido, a ontopsicologia pode ser configurada como “ a abertura 

de um modelo alternativo ao proceder científico que hoje está no mundo” (MENEGHETTI, 

2009, p. 51) e pode ser aplicada em diversos campos,   

É uma ciência que colheu a elementaridade básica, por isso funciona em qualquer povo, 

com qualquer pessoa. “Ela se confronta somente sobre os fatos: o desaparecimento do 

sintoma, qualquer sintoma que nasce e se estrutura a partir de pulsões psíquicas. A 

Ontopsicologia não é a verdade, mas é um instrumento exato para chegar onde cada um de 

nós é verdadeiro e para ajudar um ser humano a centrar o seu verdadeiro” (MENEGHETTI, 

2009, p. 6). 

A Ontopsicologia é, assim,  “a reproposta do conhecimento elementar para reimpostar 

o sujeito humano em contato consciente e operativo com o mundo-da-vida ou com a realidade 

do ser, com o escopo de realização individual e integral” (MENEGHETTI, 2008b, p. 197 ). 

A Escola Ontopsicológica desenvolveu nos últimos 40 anos a própria teoria e 

metodologia, que aporta como novidade ao quadro das ciências três descobertas científicas 

exclusivas: Em Si Ôntico, campo semântico e monitor de deflexão.  O Em Si Ôntico é o 

projeto formal de natureza que cada ser humano possui, é o princípio que faz ser ou não ser, é 

o princípio formal e inteligente que faz autóctise histórica (MENEGHETTI, 2010), ou seja, é 

o projeto identitário do homem que se atuado existencialmente leva-o à realização. O Em Si 

ôntico é o critério da Ontopsicologia, que desenvolveu sua metodologia para que o indivíduo 

retome a consciência daquilo que é integralmente. 

A Ontopsicologia, também, verificou em sua práxis que os aparatos sócio-culturais 

sobrepõem-se sobre a lógica da vida de cada sujeito, havendo uma padronização da educação 

e formação por meio de estereótipos sociais que não correspondem à lógica exclusiva de 

identidade de cada ser humano (MENEGHETTI, 2010). Portanto, o ser humano é 

inconsciente a si mesmo, não sabe quem é, para onde vai, vivendo na incerteza. Este efeito é 

dado pela terceira descoberta da escola ontopsicológica, o monitor de deflexão que é um 

mecanismo que deflete as percepções do real, prevalecendo a lógica externa na consciência do 
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sujeito e não a própria ordem de vida. Segundo Meneghetti (2004) o monitor de deflexão é o 

mecanismo não natural, ou seja, inserido geralmente durante a infância, que distorce e 

interfere nas informações naturais da lógica da vida (APOSTILA AMF, 2009). 

As duas descobertas referenciadas, quais sejam, Em Si Ôntico e monitor de deflexão, 

foram em face à  primeira descoberta realizada na práxis e no desenvolvimento teórico da 

Ontopsicologia: o chamado campo semântico. Meneghetti, fundador da Escola 

Ontopsicológica, em sua experimentação clínica na década de 1970-1980, verificou que existe 

uma comunicação base que a vida usa entre as suas individuações (MENEGHETTI, 2001). 

Além  disso e neste mesmo sentido verificou que o ser humano é dotado de uma 

comunicação, que emana informações não verbais e que, contudo, não é consciente desta. Por 

lógica, pode-se  questionar de que modo a vida dotaria os seres vivos de comunicação, tendo 

em vista que a linguagem é uma construção social. Todos as individuações são partícipes de 

um campo informacional através do qual se pode constituir a comunicação entre elas 

(MENEGHETTI, 2010). E esta comunicação é o que o referido autor denomina de campo 

semântico. 

Pelo campo semântico, foi possível distinguir a informação vital, proveniente do Em Si 

ôntico, da informação distorcida do monitor de deflexão, permitindo deste modo individuar a 

diretividade ôntica de ação do sujeito que conduz à realização existencial e à resolução do 

sintoma ou problema. 

Portanto, de acordo com  Schutel (2011)  

 

“por meio das três referidas descobertas, a Ontopsicologia constitui-se como uma 
ciência autônoma e interdisciplinar, tendo em vista que utiliza dos diversos campos 
do conhecimento em paralelo ao conhecimento técnico-racional do operador. Por 
meio desta metodologia ontopsicológica, pode-se conhecer e inferir a causa das 
problemáticas, obtendo, assim,  a resolução das mesmas de maneira mais precisa e 
satisfatória. Desta forma, a Ontopsicologia é uma ciência interdisciplinar porque 
possui uma metodologia a serviço da economia, da política, da medicina, da 
filosofia, etc, e, desta forma, tem em vista proporcionar ao sujeito em formação a 
possibilidade de se tornar  autêntico, com o que é natural à sua vida e, desta forma, 
possa agir  e ser dotado  de conhecimento ontológico em qualquer área de atuação”  
 
 

O técnico que utiliza a metodologia ontopsicológica, desta forma, é capaz de fazer 

uma análise de 360 graus da situação, sendo competente para  compreender a causalidade da 

problemática e, assim,  ser assertivo na ação. Isto explica o curto espaço de tempo necessário 

para  que os resultados são alcançados quando se utiliza esta metodologia, pois se age na 

causa e não no fenômeno. Por exemplo, um médico dotado desta formação, utiliza todo seu 

conhecimento técnico da área, mas, ao mesmo tempo, compreende o que  move, o que motiva 
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o sintoma. Um arquiteto, da mesma maneira, dotado deste conhecimento, passa a desenvolver 

os projetos baseado não em uma lógica pessoal, ou naquilo que em seu ponto de vista é bom e 

belo, mas sim, trabalha a partir  do que é útil e funcional à identidade de seu cliente 

(SCHUTEL, 2011).7 

Já na área organizacional, aponta a referida autora, o conhecimento ontopsicológico 

também se mostra de  grande valia, já que representa um auxílio à tomada de decisão, por 

exemplo. Esse exercício decisional é um processo complexo no mundo organizacional, já que, 

diante de uma miríade de informações, o administrador deve tomar uma decisão que, 

necessariamente,  irá implicar em uma série de consequências.  Se baseado em um critério 

ontológico, o profissional deste campo é capaz, a cada instante, de identificar o que é útil e 

funcional ao core business, à identidade da organização. Para tanto, antes é necessário que o 

operador desta metodologia seja autêntico, ou seja, que a lógica de sua consciência 

corresponda à lógica do Em Si ôntico. Desta forma, é possível ter a percepção e o 

conhecimento ontológico, ou seja, conhecer a lógica do ser. 

A metodologia ontopsicológica é útil ao profissional que atua nas organizações, pois 

esta explica, individua, conceitua a intuição do homem. A intuição, segundo Meneghetti 

(2008) é “a projeção formal de um ponto que consente a máxima função mediadora de um ou 

mais contextos a um sujeito”. Portanto, ao conscientizar a própria intuição, o acerto é 

consequência. 

Meneghetti afirma que: 

 

Após as descobertas da técnica ontopsicológica, descobre-se que o homem tem inato 
o critério no qual basear suas escolhas com sucesso; tem o critério para tornar 
constantemente exata a sua intuição (MENEGHETTI, 2005, p. 12). 

 

Ainda se destaca, como benefício da utilização da metodologia ontopsicológica é que 

ela permite individuar as dinâmicas organizacionais, ou seja, permite que se identifique se 

ação do corpo de colaboradores está indo ao encontro do core business da empresa e da 

intuição do líder. Deste modo, é possível identificar as relações funcionais e não funcionais ao 

escopo organizacional (APOSTILA AMF, 2009). 

Portanto, a Ontopsicologia, ao definir e formalizar sua teoria e metodologia, com 

respectivas descobertas e instrumentos de análise e intervenção, pode ser identificada como 

ciência interdisciplinar, de maneira que apresenta a possibilidade de  ser utilizada nas mais 

diversas áreas do saber e fazer humano, não substituindo nenhum conhecimento técnico-

                                                           
7
 Schutel, Soraia. Ontopsicologia: Ciência Interdisciplinar. Artigo no prelo, (2001). 
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profissional, mas atuando ao lado deste, permitindo uma visão integral da realidade analisada 

- a visão ontológica (SCHUTEL, 2011). 

Destaca-se que é essencial à Escola Ontopsicológica seu entendimento de homem 

protagonista responsável, noção essa baseada em uma virtualidade capaz de atuação pessoal 

no ser (MENEGHETTI, 2010). De acordo com Ferreira (2009), responsabilidade é a 

qualidade ou condição de responsável. Em Meneghetti (2005), a responsabilidade significa a 

capacidade do indivíduo de dar resposta em primeira pessoa (protagonista) à situação que se 

coloca para ele. Se a resposta é baseada no seu Em Si Ôntico (virtualidade), age na existência 

histórica (ser), conforme a ordem natural da vida. Portanto, quando o homem age em base à 

própria virtualidade, ao próprio Em Si ôntico, este homem é capaz de atuar na lógica do real, 

na lógica do ser. Contudo, também são requisitos para tal atuação  o protagonismo e a 

responsabilidade, ou seja, é trata-se, aqui, do primeiro a agir, tendo-se como meta  decidir 

sobre a própria existência e responder, em primeira pessoa pelos seus atos. Deste modo, 

compreende-se que ser responsável é  viver, experenciar em primeira pessoa as consequências 

de suas escolhas, sejam essas funcionais ou não, à identidade do próprio sujeito. 

Desta forma, ao aproximarmos às noções da ontopsicologia ao recorte realizado para 

este estudo, emerge como conceito -chave  de responsabilidade em relação à própria 

identidade, ou seja, agir as próprias potencialidades inatas. Desta forma, retoma-se que ser 

responsável para o já referido autor Meneghetti (2005b)  não é uma escolha, mas um fato que 

não pode ser eliminado a partir do momento que se existe onde um evento acontece.  

Contudo, faz-se necessária a realização de uma pedagogia que proporcione ao indivíduo o 

conhecimento de si mesmo e a aquisição  dos instrumentos técnico-práticos para seu 

desenvolvimento no contexto social em que atua, tornando-se, assim, efetivamente autêntico. 

Para Meneghetti, “ser autêntico significar ser igual a como o projeto individual prevê. É 

conformar o Eu lógico-histórico, à intencionalidade do Em Si ôntico” (MENEGHETTI, 2001, 

p. 21). 

Esta metodologia interdisciplinar, que utiliza-=se não só das noções Ontopsicológicas 

mas dos conhecimentos de áreas diversas, visa à formação do homem responsável e 

protagonista em sua própria construção histórica. Conforme Meneghetti: 

 
Todo o discurso ontopsicológico é aquele de “ensinar a recuperação da consciência 
da unidade de ação. O famoso ‘conhece-te a ti mesmo’ significa simplesmente: 
colher o inteiro da própria exatidão de natureza. Se queres conhecer o universo, a 
verdade, tudo aquilo que é vida, deves partir da exatidão do quanto existes” (2004, 
p. 28). [destaques do autor] 
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Desta forma, percebe-se que a visão ontopsicológica, ou ontologia do homem, na 

formação de um Administrador, resulta também na formação da Responsabilidade Social 

enquanto gestor, líder ou empresário. De acordo com Schutel (2011), 

 

Isso se dá tendo em vista que  o indivíduo passa a ter a capacidade de agir com 
consciência de que os resultados que obtém em sua vida são consequência das 
escolhas feitas, e se estiverem de acordo com sua identidade, levam à realização, o 
indivíduo vive e age com consciência e, desta maneira, instaura-se a a 
responsabilidade de ser quem se é. A visão de responsabilidade que o indivíduo 
adquire, portanto parte da responsabilidade com a própria vida, sendo assim, trata-se 
de uma postura epistêmica à Responsabilidade Social. A partir do momento que o 
sujeito é responsável com a própria vida, poder ser um agente responsável na 
sociedade (SCHUTEL, 2011).  
 

Aos seres humanos pressupõem uma mesma lógica, uma mesma ordem de ser, que em 

sua essência é igual e que guia a ordem existencial. Desta forma, por exemplo, é que se 

explica como  é possível que uma ação individual, que corresponda à identidade individual, 

tenha  resultado acretivo ao meio social. Este referido ser fenomeniza-se por diversos modos, 

o que justifica a diversidade exclusiva de identidade de cada ser humano, mas na sua essência, 

que a Escola Ontopsicológica define por Costante H, é a mesma. O que se pode verificar a 

partir disso é que o humanismo perene, que corresponde à lógica do projeto humano deste 

planeta, possui uma lógica de atuação e benefício independente da cultura ou contexto social 

em que se está inserido. Portanto, o homem ontológico, quando age, vê os resultados de suas 

ações corresponderem ao critério ético do homem, que possui uma ordem universal 

(SCHUTEL, 2011). 

A constante H é “o constituinte forma de toda a fenomenologia humana enquanto 

atividade em desenvolvimento ordenado, que especifica o humano enquanto tal no sistema 

cósmico” (MENEGHETTI, 2004, p. 47). É segundo este autor, é um modo de síntese da vida, 

por isso colhe-se o universo segundo a virtualidade dessa constante.  

Tendo em vista  esta visão, o homem responsável da Escola Ontopsicológica é aquele 

que tem plena consciência de que suas ações podem acarretar reações e resultados na vida de 

tantas outras pessoas, portanto, é o homem que vive o humanismo em sua práxis existencial.  

A partir desses pressupostos, então, é que se pode compreender  a visão de 

Responsabilidade Social, baseada da formação ontopsicológica. É o caso em que o  

administrador, pautado pela visão ontopsicológica,  faz empresa, age na organização com um 

sentido humano do capital, da geração de riqueza, de desenvolvimento econômico. Portanto, 

tem-se na formação ontopsicológica a Responsabilidade Social, como resultado consequencial 

da atuação do projeto humano: o Em Si ôntico.  
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Torna-se caro a este estudo, então aproximar essas noções teóricas, tendo em vista que 

se quer, justamente,  investigar uma Instituição de Ensino Superior, pautada na formação 

ontopsicológica do administrador e verificar seu modus operandi na formação da 

Responsabilidade Social relacionada aos princípios do Pacto Global das Nações Unidas. 

Porque escolher os princípios do Pacto Global das Nações Unidas? Isso se deve  tendo 

em vista as premissas apontadas acima, os propósitos das Nações Unidas partem dos direitos 

humanos e na perpetuação da paz entre os povos. Portanto, a educação ontopsicológica pode 

ser extremamente válida  aos princípios postulados pela  ONU, tendo em vista que esta parte 

dos direitos e deveres do homem, pressupondo uma conduta de cidadania, de profissional do 

campo - neste caso específico das organizações - que contribui com a construção e 

manutenção do bem comum, com o bem social. 

 

2.4.1 A práxis da formação Ontopsicológica 
 

 A metodologia Ontopsicológica aplicada na formação empresarial, direcionada para a 

formação de administradores, por exemplo, ou de outros operadores sociais, atua como 

ferramenta diretiva. Ou seja, ensina como fazer, indica o caminho para que se chegue ao 

íntimo de cada ação do indivíduo pois, como descrito anteriormente, parte do critério ôntico 

da realidade homem analisada. Dessa forma, visto apresentar pontos práticos na formação 

ontopsicológica de um administrador, abaixo estão elencadas algumas técnicas oferecidas pela 

metodologia ontopiscológica e aplica na formação profissional em um curso de graduação em 

Administração. 

 

a) Os três pontos para entrar no mundo do trabalho: Base econômica, liberdade legal e 

pessoas de apoio 

 Sob estes pontos verificam-se as ações que podem diferenciar o jovem que pretende 

entrar no mercado de trabalho e dar início a sua trajetória econômica de autossustento. A base 

econômica, citada por Bernabei (2008) é o primeiro ponto ao qual uma pessoa levar em conta, 

pois além de tantas coisas que tem (família, amigos, inteligência), é a segurança de ter o 

próprio espaço e uma segurança econômica que significará também sua liberdade. É portando, 

a primeira responsabilidade do indivíduo. Ainda neste aspecto, a base econômica não se refere 

apenas ao dinheiro ganho, à conta em um banco, mas sim, à atividade de fazer algo, de 

preservar e aproveitar o lugar de onde provém o seu crescimento cotidiano. A base econômica 

é, portanto o princípio da liberdade da pessoa humana (BERNABEI, 2008). 
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O segundo ponto - e não menos importante que este - é a liberdade legal. Descrito pela 

autora como direito de agir socialmente, a ação da liberdade legal pressupõe o modo como a 

pessoa age frente a uma situação cotidiana profissional. Esta, senão precavida pela sapiência 

da lei, ou seja, se não é correta a ação a que se propõe realizar, pode se submeter à inferência 

de um ato danoso contra si mesmo, e uma vez que não esteja de acordo com as regras da 

própria lei, também não está com em acordo com sociedade. Neste ponto, é a importância da 

lei que permeia a relação entre os indivíduos e por isso a responsabilidade de cada ser humano 

em conhecer e utilizar as leis de modo favorável, nunca contra (BERNABEI, 2008).  

O terceiro ponto são as pessoas de apoio, que, segundo a autora, são poucas, em torno 

de cinco ou seis, e devem ser pessoas com credibilidade social, que sejam úteis em algum 

momento crítico ou de necessidade. Devem ser um contato externo, um advogado, um 

contabilista, enfim, alguém que seja ativo no plano social do negócio do líder (BERNABEI, 

2008). 

 

 b) As quatro dimensões para a eficiência do líder  

Conforme Meneghetti (2008) a proporção entre as quatro esferas que circundam a vida 

de um líder proporciona a ele, quando capaz de dimensioná-las em seu favor, a eficácia de sua 

liderança ou gestão. São elas: esfera individual, esfera familiar, esfera dos colaboradores e 

esfera social. Na primeira, compreende o sujeito em sentido absoluto de sua existência, em 

sentido físico. Na esfera familiar, ou afetiva, diz respeito aonde existe relação de amor, de 

sentimento. Na esfera dos colaboradores estão as pessoas que o líder por meio de sua função, 

opera. Já a esfera social compreende todo o mundo que o líder se relaciona: suas relações, 

seus negócios, sua diplomacia. 

 Meneghetti (2008) relata que na ordem problemática do sujeito, quando algo não vai 

bem, na percepção subjetiva consciente, a esfera individual sempre é considerada em última 

posição ou até mesmo pode nem ser considerada. Isto quer dizer que: 

 

Segundo a ótica realista dos fatos, tal posição é errada: a falência e a frustração no 
resultado econômico denunciam uma carência no íntimo do sujeito, cuja causa deve 
ser pesquisada entre os três primeiros setores: no indivíduo, na esfera afetiva ou na 
psicogênese dos colaboradores. Qualquer erro em uma das três esferas altera a 
capacidade funcional do Eu, que é o primeiro instrumento de inteligência dos 
negócios (MENEGHETTI, 2008. p. 40). 
 

 

O líder, a partir de suas ações, escolhas e decisões, muda cenários, transforma 

ambientes e age em razão ao seu projeto. A importância em sincronizar as quatro esferas que 
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o circundam são oriundas de sua formação e do modo como se responsabiliza pela condução 

de sua vida. 

 

c) Os três pontos na formação do líder: cultura geral, específica e transcendência dos 

estereótipos  

Deve o líder, na essência de sua formação contínua, saber um pouco sobre tudo. Isto 

quer dizer, estar informado sobre o que acontece à sua volta. Entender sobre arte, música, 

psicologia, atualidades, enfim, estar ciente sobre os interesses que movem a sociedade, assim 

formando sua cultura geral. A cultura específica de um líder é aquela que opera sua atividade. 

Se por exemplo é um cozinheiro, deve saber o máximo sobre aquela arte. Os temperos, os 

modos de preparo, os aromas, as quantidades, e, com isto, conhecer de fato a teoria e a prática 

sobre o seu trabalho. Esse entendimento o torna capaz para atuar de modo diferenciado na arte 

de sua atividade, seja nos pequenos detalhes ou nos métodos desenvolvidos a partir de sua 

experiência que podem o tornar um grande cozinheiro, um grande cheff ou um grande 

empresário do ramo alimentício. Seja em qualquer função e em qualquer área, entender o 

máximo sobre tudo o que é sinônimo de diferenciação e capacidade de si mesmo. Para o 

autor, no conceito de transcendência de estereótipos, o termo transcendência significa a 

capacidade racional do businessman de estar acima das morais e das culturas correntes, 

enquanto um estereótipo é uma conduta, um hábito geral de modo mental e normal para uma 

sociedade ou a um grupo específico (MENEGHETTI, 2008). 

 Nesse aspecto, os cuidados que o líder deve tomar ao decorrer de sua evolução são 

muitos e transcender alguns estereótipos para alcançar o escopo desejado é fundamental para 

o sucesso desta trajetória. Transcender as condutas nas quais a sociedade considera absoluta é 

uma tarefa que exige do líder alguns cuidados. Seja no modo político, cultural, familiar, 

burocrático existe sempre uma conduta já pré-definida pela sociedade e decorrente a isso, o 

líder por si deve exercer sua lógica econômica transcendente a estas mencionadas. Se o 

businessman produz espadas, não deve culpar-se pelos que as usam para agredir outras 

pessoas, pois sua economia é produzir espadas para o esporte, e não para a guerra. Essa lógica 

é uma moral relativa ao sujeito, e não a sociedade. Os estereótipos que paralisam o líder são 

três: sexo, amor e o vício particular. Uma inteligência superior deve ser capaz de saber como 

utilizar e saber se relacionar com esses três estereótipos, senão, une-se a grande massa que 

sequer entende o que de fato significam estes estereótipos (MENEGHETTI, 2008). 

 

d) Os sete pontos do empreendedor  
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1 – Potencial natural que varia por especificação e intensidade: O líder é aquele que 

nasce com um potencial diferente. Para Meneghetti (2008) tal potencial pode vir a ser 

especificado, desenvolvido e historicizado, pois é ele, o líder, quem possui a coragem para 

mudar e realizar-se a fim de obter o sucesso. 

2 – Evolução técnica racional em iso com o potencial natural: Conforme o potencial de 

natureza que se nasce, deve o líder encontrar as coordenadas para que se chegue a excelência. 

Em suma, deve o líder, encontrar sua estrada e de modo sábio encontrar os meios de 

aperfeiçoamento para isso. A especialização no conhecimento da técnica que se tem 

possibilita o máximo de potencial naquilo que se faz. É como um artista, por mais que possua 

o dom da pintura ou escultura, se não conhece tudo sobre aquela técnica, não é bom o 

suficiente.  

3 – Ambição: de acordo com o autor, apenas potencial e técnica racional não bastam 

para que um líder seja vencedor. É preciso ambição e coragem ao fato de ser diferente. Por 

trás da ambição, há uma vontade do grande desenho da vida, há uma providência da natureza 

(MENEGHETTI, 2008). 

4 – Amor pelo próprio trabalho: Deve-se amar o que se faz. Viver, sentir e ter prazer em 

realizar o próprio trabalho dignifica o líder e o faz transmitir realização aos que lhe compram. 

Para Meneghetti (2008), no fundo de cada grande há uma vocação e por isso deve amar e 

desenvolver este potencial atuando continuamente com sua ambição. 

5 – Conhecimento superior e específico sobre o seu setor: Saber o máximo do seu 

objeto de produção. Ou seja, se trabalha como um pintor, ninguém deve saber mais deste 

trabalho. Quais tintas usar, qual método utilizar para cada tipo de textura, enfim, as técnicas e 

as atualidades deste ramo devem ser conhecidas por aquele que o faz. É a maturidade de si 

mesmo. 

6 – Transcendência solitária ao utilitarismo funcional: Fundamentar-se sob a utilidade 

que está em seu projeto. O autor enfatiza que o líder deve deixar de mover-se por valores 

externos, pelas influências que podem cegá-lo e tirá-lo do eixo de seu negócio e de sua lógica 

vencedora. Com isso, se é capaz de agir livre a estes fatores, ele age conforme o seu projeto. 

7 – Racionalidade sobre a intuição: A intuição, organizada em racionalidade histórica 

constante, determina, invariavelmente, o sucesso (MENEGHETTI, 2008). Deste modo, de 

acordo com o autor, o líder deve saber usar os meios apropriados para se beneficiar das 

situações que precisa. A racionalidade sobre a intuição é de acordo com este autor a 

conformidade entre o Eu lógico-histórico e a pulsão primária do Em Si Ôntico. Exemplifica 

neste contexto situações como esta racionalidade e intuição ao abrir uma sociedade, ao 
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realizar um investimento, a adquirir um determinado bem. São os momentos em que o líder 

compreende as informações precisas ao seu escopo. 

 

e) O ato de Delegar  

Para Meneghetti (2005), um bom líder deve saber acima de tudo, delegar. Não se pode 

fazer tudo sozinho e, por isso, aos que estão em consonância com o projeto do líder ou da 

empresa, cabe, também, fazer sua parte. Participar em autoridade, meios, responsabilidade, 

capacidade, escopo e realização fazem do ato de delegar essencial na propagação da missão 

de um líder. Por meio das várias ações que constituem, segundo o autor, um feixe de ações 

delegadas, têm-se três elementos:  

  1 – Fiduciários legais: são os advogados, contadores, bancários, administradores, enfim, 

toda rede técnica que é fundamental para a empresa.  

2 – Fiduciários operativos: são as pessoas que se ocupam da realização do material do 

projeto. Funcionários e colaboradores em geral. 

3 – Fiduciários dirigenciais: são os sócios e as pessoas nas quais se dividem opiniões e 

conselhos para tomada de decisões.  

 

f) Fisionômica 

 Significa, “conhecer por meio do corpo” (MENEGHETTI, 2003, p. 63). Nesta 

temática, o autor ensina como usar o próprio corpo a seu favor e, através do conjunto, corpo, 

voz, gestualidade, vestuário e estrutura arquitetural, a funcionalidade para o próprio ganho. 

São elencadas três categorias de pessoas: aquelas que têm um belo corpo, aquelas que têm um 

corpo na média e aquelas que têm um aspecto inferior a media. São informados, neste 

contexto, os três modos de impostação pessoal para cada pessoa que se enquadra no perfil 

citado a cima. Do que adianta superior senão transcender e transformar este dote em 

inteligência, conforme as regras do jogo? Para os que estão sob a média, aconselha-se evoluir 

e dotar-se de aspectos que os favoreçam e os façam sobressair-se. Aos que estão inferiores a 

média devem compensar com qualificação e superação a fim de que antecipem seus defeitos e 

fiquem mais seguros de si mesmos frente ao próprio negócio (MENEGHETTI, 2003). 

 

g) Dez indicações práticas para formar uma capacidade econômica superior  

Para formar uma capacidade econômica superior o líder, segundo Meneghetti (2008) 

deve seguir dez indicações práticas. São elas: 
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1 - Dignidade moral: não se deve jamais enganar ou realizar ações que possam denegrir 

a própria imagem;  

2 - Guardar para si fatos que somente o próprio líder deve saber. A não ser que seja para 

um sócio, ninguém mais deve saber de um novo projeto, de um novo negócio ou algo que 

diga respeito ao seu próprio business; 

3 – Atenção aos estúpidos. Jamais deve ser subestimado e deve ser mantido quando 

possível, fora tanto da vida privada quanto profissional; 

4- Cultivar a própria personalidade, o modo de falar, o modo de se vestir. Estes aspectos 

reforçam o líder e sua personalidade frente aos outros; 

5 – A primeira tática: compreender os interesses e as necessidades daquele com o qual 

se pretende realizar um negócio; 

6 – Nunca colocar o sexo entre os negócios. Não existe ganho quando deixar-se levar 

por este elemento em um negócio. Deve-se usar sempre a fenomenologia de inteligência; 

7 – Deve-se pagar pelos grandes negócios. Para Bernabei (2008) o grande homem não 

quer presentes, ele sempre paga a sua grandeza. 

8 – Refinamento em comer, vestir, na vida privada, na música. O líder deve ser superior 

em seu estilo de impostação; 

9 – O líder deve saber servir. O verdadeiro líder é aquele que mesmo que não tenha a 

melhor mercadoria, mas que possui a elegância e o bom trato com o cliente, faz a diferença e 

o honra com este saber servir. Um homem de negócios sabe cultivar e manter os clientes por 

toda a vida; 

10 – O líder deve realizar o resultado gratificante para si mesmo, através do útil aos 

outros dos quais se serve e age; 

 

h) Estilo de Vida  

 É este um aprendizado marcante para quem o vivencia. No estilo de vida adotado por 

um indivíduo, as mínimas práticas de sua vida podem vir a se tornar grandes diferencias. A 

metodologia FOIL enfatiza a importância em o líder adotar uma postura condizente com a 

situação na qual ocupa: seja um gestor, um empresário, um colaborador. O modo como o faz, 

ou seja, como se veste, que tipo de alimentos e bebidas consome, as pessoas as quais se 

relaciona (em âmbito privado ou profissionalmente), o esporte que pratica, os lugares que 

frequenta; que tipo de lazer lhe é satisfatório e, enfim, todas as determinantes que podem fazer 

a diferença na consolidação deste indivíduo como um ser diferente e responsável com sua 

conduta de vida; 
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i) Life Long Learning  

Aprendizado ao longo da vida. Sob este tema, cabe ao líder estar em constante 

aprimoramento pessoal. Isto quer dizer, não acomodar-se com o que já possui buscando 

sempre novos desafios e assim desenvolvendo aprendizado contínuo sobre o que de fato o 

move e também o cerca. Estar em constante aprendizado significa ser sincero consigo mesmo 

e a partir de uma postura humilde e coesa, se tornar de fato cada vez mais líder, pois segundo 

a FOIL, em sua metodologia, “Líder: um pouco se nasce muito se torna” (FOIL, 2011). Esse é 

de fato um aprendizado que qualquer indivíduo pode renovar a cada novo dia. 

Um líder é promotor de desenvolvimento e para tal ação, precisa de muitas habilidades 

e técnicas que além da formação profissional que deve ter, precisa partir de sua própria 

essência, sua natureza. Desenvolvê-las e utilizá-las a favor da descoberta de seu projeto 

original (Em Si ôntico) é sem dúvida seu desafio em tornar-se de verdade um líder.  

A Ontopsicologia, através de sua metodologia de formação empresarial, potencializa o 

indivíduo a desenvolver as passagens que auxiliam na autenticação do líder. Todos os pontos 

abordados até aqui fazem parte deste modelo de formação, e o contato com eles proporciona 

ao indivíduo o desenvolvimento de sua responsabilidade enquanto pessoa, profissional e 

futuro líder. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 Tipo de Pesquisa 
 

Define-se uma pesquisa como qualitativa quando sua realidade é constituída de 

fenômenos socialmente construídos e tem como objetivo remeter a compreender melhor estes 

fenômenos identificados (BERVIAN; CERVO; SILVA, 2007, p. 66-67). 

Triviños destaca que pesquisa qualitativa é descritiva, conforme podemos identificar 

na citação abaixo: 

Pesquisa qualitativa como apoio teórico na fenomenologia é essencialmente 
descritiva. E como as descrições dos fenômenos estão impregnadas dos significados 
que o ambiente lhes outorga, e como aquelas são produto de uma visão subjetiva, 
rejeita toda expressão quantitativa, numérica, toda medida. Desta maneira, a 
interpretação dos resultados surge como a totalidade de uma especulação que tem 
como base a percepção de um fenômeno num contexto (TRIVIÑOS, 2008, p. 128). 

 

Para Bicudo (1997), a pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada. O autor solicita ainda 

que: 

A justificativa para que o pesquisador mantenha um contato estreito e direto com a 
situação onde o os fenômenos ocorrem naturalmente e a de que estes são muito 
influenciados pelo seu contexto (BICUDO, 2000, p. 54). 
 

A pesquisa aqui desenvolvida possui caráter exploratório. De acordo com Bervian 

[et.al.] (2006), a pesquisa exploratória é normalmente o passo inicial no processo de pesquisa 

pela experiência e auxílio que traz na formulação de hipóteses significativas para posteriores 

pesquisas. Ela realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes 

entre seus elementos componentes. Ainda, enfatiza o requerimento de um planejamento 

bastante flexível para possibilitar a consideração dos mais diversos aspectos de um problema 

ou de uma situação. Ou seja, é exploratória por que há pouco conhecimento ainda sobre o 

problema estudado para esta temática. 

Segundo Triviños (2008), os estudos descritivos exigem do pesquisador uma série de 

informações sobre o que se deseja pesquisar. Estes estudos exigem ainda do pesquisador uma 

precisa delimitação de técnicas, métodos, modelos e teorias que orientarão a coleta e 

interpretação dos dados. Bervian [et.al.] (2006) ainda dizem que a pesquisa descritiva 

observa, registra analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Procura 

descobrir, com maior precisão possível, a freqüência com que um fenômeno ocorre, as relação 

e conexão com outros, sua natureza e suas características. 
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3.2 Locus de Pesquisa 
 

A pesquisa investigou uma Instituição de Ensino Superior (IES) localizada no 

município de Restinga Sêca, na Região Central do estado do Rio Grande do Sul, que desde 

janeiro de 2011 integra oficialmente o movimento do Global Compact na categoria 

instituições acadêmicas, estando entre as 372 instituições de ensino brasileiras cadastradas no 

movimento oficial8. 

Desde sua fundação, em 2008, a Faculdade Antonio Meneghetti desenvolve atividades 

de Ensino, Pesquisa e Extensão relacionadas à Responsabilidade Social e a promoção dos 

objetivos das Nações Unidas, como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Para dar 

maior ênfase e engajamento do corpo docente e discente, a Instituição decidiu fazer parte do 

Global Compact, fato este que tem ampliado as ações de Responsabilidade Social da referida 

Faculdade. 

 A Faculdade Antonio Meneghetti está situada no Centro Internacional de Arte e 

Cultura Humanista Recanto Maestro, que é um projeto iniciado pela Associação Internacional 

de Ontopsicologia – A.I.O, ONG com status consultivo especial junto ao Conselho 

Econômico e Social (ECOSOC) das Nações Unidas. Longe do que é hoje, foram 20 anos de 

recuperação e desenvolvimento de um local até então abandonado por seus antigos 

proprietários, para que se transformasse em modelo potencial de sustentabilidade e de 

desenvolvimento. 

Em 2007, Recanto Maestro foi apresentado pela A.I.O como case de um projeto de 

sucesso no Annual Ministerial Review Innovation Fair, evento no qual o ECOSOC divulga os 

casos de sucesso das ONGs que mais contribuem com os Oito Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio das Nações Unidas.  

Com relação à sua estrutura, de acordo com matéria publicada na Revista Performance 

Líder (2009), o Recanto Maestro conta com restaurantes, com um hotel (Hotel Capo Zorial), 

uma pousada, centro de eventos, quadras esportivas, condomínio residencial e com várias 

empresas que atuam no local. Por ser um espaço dotado por todos os tipos de serviços 

públicos, tais como iluminação, pavimentação, rede de esgotos e telefonia é considerado um 

Distrito. Localizado nas cidades de São João do Polêsine e Restinga Sêca, faz parte da Região 

da Quarta Colônia de Imigração Italiana do Rio Grande do Sul, que conta atualmente com 

                                                           
8 Fonte: 
<http://www.unglobalcompact.org/participants/search?business_type=all&commit=Search&cop_status=all&cou
ntry%5B%5D=24&joined_after=&joined_before=&keyword=&organization_type_id=&page=2&per_page=250
&sector_id=al>. 
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nove municípios: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal 

Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Silveira Martins. 

Após quase dois anos até que o processo de credenciamento junto ao Ministério da 

Educação (MEC) fosse aprovado, em dezembro de 2007 o MEC autorizou o funcionamento 

da Faculdade Antonio Meneghetti com o curso de graduação em Administração. Portanto, a 

referida IES possui as autorizações e o reconhecimento estatal necessários para seu exercício 

legal e está inserida em um ambiente que proporciona a promoção do Pacto Global 

incentivando em seu corpo acadêmico as práticas de Responsabilidade Social. Tal ação torna-

se uma atuação responsável de cada envolvido na contribuição aos Princípios do Pacto 

Global, incorporados e exercidos pela instituição. 

A AMF, com a premissa de uma formação de novas e diferenciadas lideranças, 

designa sua missão e visão conforme apresentado a seguir: 

Visão: “Ser centro de referência em termos de formação e aperfeiçoamento de 

profissionais para atuar em todos os níveis do contexto social, institucional e empresarial” 

(PDI-AMF, 2011). 

 Missão: “Formação de uma nova inteligência empreendedora, individuada, reforçada 

e focalizada na ação prática do sucesso, humanamente superior e socialmente correta” (PDI-

AMF, 2011). 

 

3.3 Sujeitos da Pesquisa 
 

Os sujeitos participantes desta pesquisa foram seis colaboradores que atuam como 

gestores da Faculdade Antonio Meneghetti. Todos os participantes são do sexo feminino com 

idade entre 27 e 50 anos de idade. Os participantes residem no município de São João do 

Polêsine e Santa Maria - RS e são gestores com formação acadêmica de nível superior, com 

titulação de mestres e doutores. 

 

Quadro 2: Sujeitos de Pesquisa 
 
 Sujeitos de Pesquisa Sexo Idade Munícipio Formação Cargo 

 

Sujeito 1 

 

Feminino 

 

32 

 

São João do 

Polêsine 

 

Graduanda em 

Administração 

Secretária de 

Eventos e 

Extensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora, 

Coordenadora 

de Metodologia 



 
 

50

 

 

Sujeito 2 

 

 

Feminino 

 

 

30 

 

São João do 

Polêsine 

 

Doutoranda 

em 

Administração; 

Ontopsicológica 

e de Relações 

Internacionais; 

Membro do 

Conselho 

Científico 

Diretivo 

 

Sujeito 3 

 

Feminino 

 

33 

 

Santa Maria 

Mestrado em 

Engenharia de 

Produção; 

Coodenadora 

do Curso de 

Administração 

 

Sujeito 4 

 

Feminino 

 

50 

São João do 

Polêsine 

Mestre em 

Administração 

Coordenadora 

Pedagógica 

 

 

Sujeito 5 

 

 

Feminino 

 

 

32 

 

 

São João do 

Polêsine 

Doutorado em 

Psicologia; 

Mestrado em 

psicologia e 

graduação em 

Musicoterapia; 

 

Professora e 

Assistente 

Adminstrativo-

financeiro 

 

 

Sujeito 6 

 

 

Feminino 

 

 

27 

 

 

São João do 

Polêsine 

Mestrado em 

Administração, 

Graduação em 

Relações 

Internacionais 

 

Secretária 

Acadêmica 

Fonte: Questionários de aplicação de pesquisa 

 

 
3.4 Instrumento de Coleta de Informações 

 

Ao longo do desenvolvimento desta investigação, optou-se pelo emprego de um 

questionário previamente elaborado pelo pesquisador. O referido instrumento de pesquisa é 

composto de sete perguntas abertas uma vez que é orientado pelo viés qualitativo de pesquisa. 

Segundo Markoni e Lakatos (2008, p. 86) “o questionário é um instrumento de coleta de 

dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito 

e sem a presença do entrevistador”. 

Este autor cita algumas vantagens e desvantagens quanto a este tipo de instrumento de 

coleta: 
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Quadro 3: Demonstrativo sobre as vantagens e desvantagens da aplicação do questionário 
 

Vantagens Desvantagens 

Economiza tempo, viagens e obtém grande 

número de dados; 

Percentagem pequena dos questionários que 

voltam; 

Atinge maior número de pessoas 

simultaneamente; 

Grande número de perguntas sem respostas; 

Abrange uma área geográfica mais ampla; Não pode ser aplicado a pessoas analfabetas; 

Economiza pessoal, tanto em treinamento 

quanto em trabalho em campo; 

Impossibilidade de ajudar o informante em 

questões mal compreendidas; 

Obtém respostas mais rápidas e mais 

precisas; 

A dificuldade de compreensão, por parte dos 

informantes, leva a uma uniformidade 

aparente; 

Há maior liberdade nas respostas, em razão 

do anonimato; 

Na leitura de todas as perguntas, antes de 

respondê-las, pode uma questão influenciar a 

outra; 

Há menos risco de distorção, pela não 

influência do pesquisador; 

A devolução tardia prejudica o calendário ou 

sua utilização. 

Fonte: Markoni e Lakatos (2008, p. 86). 

 

Após o autor da pesquisa ter definido, juntamente com seu orientador, o uso do 

questionário para aplicação da mesma, criaram-se os critérios para elaboração das perguntas. 

A partir da categoria de participação acadêmica do Pacto Global, os parceiros que se incluem 

nesta categoria se comprometem com cinco pontos fundamentais para cumprirem tal parceria. 

São eles: 

• Promover educação sobre tópicos relacionados ao Pacto Global; 

• Realizar pesquisa aplicada e ensinar liderança em relação ao Pacto Global; 

• Disseminar os princípios do Pacto Global; 

• Dar suporte técnico aos participantes do Pacto Global; 

• Disponibilizar sua capacidade acadêmica para as Redes Locais do Pacto Global, 

ou para o escritório do Pacto Global. 

 
Visto a necessidade de entender de fato como uma instituição de ensino aplica estes 

pontos em sua formação acadêmica, foram elaboradas sete perguntas abertas relacionadas a 
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estes cinco pontos. São diretrizes que formalizam de maneira sucinta como é feita a gestão da 

instituição pesquisada em relação aos princípios do Pacto Global, dos seis princípios 

adicionais Principles os Responsible Management Education (Princípios da Educação para o 

Gerenciamento Responsável), e aos tópicos relacionados acima do qual se comprometem os 

parceiros na categoria de participação acadêmica no Pacto Global. De fato, poderá ser 

verificado quais ações já são realizadas e como podem ser desenvolvidas futuras ações bem 

como aperfeiçoamento das já existentes em relação ao assunto aqui estudado. 

Foi ainda efetuada pesquisa documental (Documentos Instituição), e observação 

participante na Instituição visando obter maiores informações sobre as ações desenvolvidas 

que dizem respeito aos princípios do Pacto Global.  

 

3.5 Análise das Informações  
 

Nesta pesquisa, a partir das respostas obtidas com os questionários respondidos pelos 

sujeitos participantes da mesma, optamos por trabalhar com Análise de Conteúdo, uma vez 

que é um tipo de análise adequado a pesquisas qualitativas, e que busca entender e 

compreender os significados e sentidos verbalizados e apresentados pelos sujeitos de pesquisa 

em relação ao fenômeno estudado.  

As informações coletadas foram analisadas, portanto, segundo a técnica da Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 1977). De acordo com Gil (1991) a Análise de Conteúdo também 

possibilita a descrição do conteúdo latente das comunicações. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir das respostas dos sujeitos participantes do questionário aplicado, e orientado 

pelas categorias teóricas que embasam esse trabalho, construímos três grandes categorias que 

direcionam os resultados e discussão da pesquisa. As discussão e interpretação das categorias 

estabelecidas serão apresentadas abaixo. 

 

4.1 Ações Relacionadas aos 6 Princípios da Educação para o Gerenciamento 
Responsável 

 

Da observação participante e das entrevistas realizadas emergiram as ações conduzidas 

nos últimos três anos na Instituição de Ensino Superior analisada, que estão relacionadas aos 

Princípios da Educação do Gerenciamento Responsável. 

 

Pode-se verificar, durante a pesquisa, que a Faculdade estudada favorece o 

desenvolvimento nos estudantes do empreendedorismo e a compreensão da sustentabilidade 

por meio de diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão, tais como as que serão 

apresentadas a seguir. 

 

- Arrecadação de recursos para Viagem de Formatura  

Os alunos de graduação da 1º Turma de Administração da AMF, ao longo dos últimos 

três anos e meio, angariaram recursos, através de atividades laborais em grupo (como lavagem 

de carros, organização de congressos, eventos, etc.), a fim de financiar suas viagens de 

formatura ao continente europeu. Muitos destes alunos, provavelmente, nunca saíram de seu 

estado em face à falta de oportunidade ou, até mesmo, de recursos financeiros.Portanto, esta 

oportunidade de confrontar-se com outras culturas torna-se, sem dúvida, um ato de 

desenvolvimento em uma nova mentalidade global que estão desenvolvendo. Portanto, 

observa-se que essa atividade permitiu aos alunos desenvolverem capacidades 

empreendedoras, a partir das quais puderam reconhecer o valor do trabalho e usufruir do 

resultado que este proporcionou, pelos simples fato de disponibilizarem-se a lavar carros, uma 

Princípio 1 
Objetivo: Nós iremos desenvolver as capacidades dos estudantes de serem futuros 
geradores de valor sustentável para negócios e a sociedade de forma ampla e para que 
trabalhem para uma economia global sustentável e inclusiva. 
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atividade que requer o saber servir, e que lhes permite compreender também o valor do 

trabalho, e os resultados do mesmo. 

 

 
Imagem 3 e Imagem 4: Lavagem de carros e evento “A noite da pizza” 

 

 
Fonte: www.odm.faculdade.am.edu.br 

     

A instituição de ensino analisada nesta pesquisa promove também diversas atividades 

que auxiliam na compreensão teórica e prática da sustentabilidade, visto que tais propostas 

são desenvolvidas com ampla participação de seus acadêmicos e da comunidade em geral. 

 

- Trote com plantio de árvores 2011  

Os calouros dos cursos de Administração e Sistemas da Informação de 2011, ao 

ingressarem em seu primeiro dia de aula, receberam um “trote ecológico” por parte dos 

veteranos da AMF. Ao invés de apenas brincadeiras e pinturas, foram convidados a 

realizarem um plantio de árvores nativas da região, como sendo parte da recepção que 

receberiam. Esse “trote ambiental” é mais uma das iniciativas da Faculdade para levar a 

consciência ecológica a toda comunidade acadêmica. Foram mais de 30.000 mudas de árvores 

e mapeamentos da flora nativa realizados em Recanto Maestro a fim de garantir a manutenção 

da biodiversidade.  
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Imagem 5 e Imagem 6: Calouros plantando árvores de mudas nativas 
 

 

     Fonte: www.faculdadeam.edu.br 

 

- Projeto Oikos 

O Projeto Oikos: Ecobiologia Ambiental e Sustentável propõem se a contribuir com 

sua forma pedagógica de inovadora transformação ao 7º Objetivo do Milênio: Garantir a 

Sustentabilidade Ambiental. Recanto Maestro é uma evidencia de desempenho ambiental, 

que transformou e revitalizou um meio ambiente natural abandonado pelo homem em um 

local que se pode chamar de ecobiologicamente sustentável, pois é hoje um espaço de 

interação da natureza revigorada com a cultura e inteligência humana. A garantia da 

sustentabilidade ambiental ocorre com homem responsável que com inteligência e 

autocompreensão é dotado da capacidade de transformação inclusive do seu meio ambiente 

em função da novidade e do estilo de vida saudável, com bem estar e qualidade. A AMF, por 

meio da ação de seus estudantes, através do Projeto OIKOS recebeu o II Prêmio 

FECOMÉRCIO de Sustentabilidade 2011, na categoria Academia/Aluno, no dia 31 de maio 

em São Paulo-SP.  

 

Imagem 7 e Imagem 8: Oficina Ambiental e Prêmio FECOMÈRCIO 
 

 
       Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br; www.faculdadeam.edu.br 
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Tendo em vista a estreita relação entre os ODM e o Pacto Global, sobretudo no que 

diz respeito à promoção dos direitos humanos em todas as nações de nosso planeta e visto este 

princípio específico do Pacto Global: “Nós vamos incorporar nas atividades acadêmicas e no 

nosso currículo os valores da Responsabilidade Social global, assim como está retratado em 

iniciativas internacionais tais como o Pacto Global das Nações Unidas”. A AMF, visando 

propagar os princípios do Pacto Global ao corpo docente-discente de sua instituição, decide 

inserir em sua grade curricular a disciplina que enfoca a temática em questão. 

 

- Módulo ODM  

Procurando participar do contexto de contribuição e aplicação para o alcance dos 

ODM e dos Princípios Pacto Global, a AMF proporcionou a seus alunos do Curso Pós-

Graduação MBA – Business Intuition a oportunidade de participarem em um módulo 

extracurricular, realizado na cidade de São Paulo, nos dias 02, 03 e 04 de abril de 2010, sob o 

tema “Crises Planetárias: Soluções para os Objetivos do Milênio propostos pela ONU e pela 

Escola de Formação Ontopsicológica” ministrado pelos professores Dra. Hanifa Mezoui, Dr. 

François Loriot e Dra. Pamela Bernabei, com presença de 120 alunos da AMF, dos cursos de 

graduação e pós-graduação, e demais interessados.  

 Divididos em grupos com números variados de participantes, tiveram a tarefa de 

desenvolver projetos reais e relacionados ao seu dia a dia de trabalho que propusessem 

soluções significativas para contribuir com os ODM’s resultando assim a formalização dos 

Projetos ODMS da AMF, que consequentemente, também atendem aos Princípios do Pacto 

Global. 

Além deste primeiro módulo em São Paulo, foram mais dois encontros, todos 

realizados na sede da Faculdade. As equipes precisavam definir o método de trabalho e 

tinham prazos a cumprir para os 24 projetos que haviam sidos idealizados. 

Todos os projetos foram formalizados em textos acadêmicos, revisados por uma 

comissão científica de docentes da AMF, que validou a consistências das propostas 

apresentadas. Essa equipe também avaliou se todos os projetos traziam o diferencial que 

caracterizava a instituição de ensino: a aplicação prática da Ciência Ontopsicológica como 

Princípio 2 
Valores: Nós vamos incorporar nas atividades acadêmicas e no nosso currículo os valores 
da Responsabilidade Social global, assim como está retratado em iniciativas 
internacionais tais como o Pacto Global das Nações Unidas. 
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critério para garantir iniciativas que trouxessem reais contribuições na prática da 

Responsabilidade Social em vista aos ODM’s e aos princípios do Pacto Global. 

 

Imagem 9, Imagem 10 e Imagem 11: Projetos ODM’s, fases de pesquisa 
 

 
 Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 

 

 Objetivando, também, expandir os conhecimentos promovidos no interior da 

instituição, organizou-se um Projeto de Extensão de divulgação dos ODM nas escolas da 

região. Tal projeto, além de disseminar essa atividade de Responsabilidade Social aplicada à 

prática empresarial, pode também conscientizar a importância destes princípios para a 

formação das crianças. 

 

- ODM nas Escolas 

Os jovens universitários, sob orientação acadêmica e pedagógica da Faculdade Antonio 

Meneghetti, fazem palestras a crianças do nível básico e secundário de ensino com o intuito 

de introduzí-los aos ODM’s, a uma conscientização de respeito ambiental e aos direitos 

humanos (PORTAL ODM-AMF, 2011). 

 

Imagem 12: Alunos realizando palestra nas escolas 
 

 
        Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 
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A Responsabilidade Social faz parte do cotidiano das ações da AMF devido à 

metodologia ontopsicológica aplicada ao ensino superior. Visto que, a partir da formação 

ontológica do homem proposta por meio desta metodologia, é incentivada a responsabilidade 

protagonista de ação do jovem. Portanto, a partir deste princípio, o jovem aprende quem é e 

como pode desenvolver historicamente o próprio potencial. São os modelos de trabalho que 

estarão expostos a seguir: 

 

- Instituição Socialmente Responsável 

Uma vez ao ano acontece o Dia Nacional da Responsabilidade Social. Em 2009 

ocorreu no dia 26 de setembro, quando a AMF, juntamente com inúmeras Instituições de 

Ensino Superior no Brasil, atuaram desenvolvendo atividades culturais, entre as quais se 

destacam: apresentações dos alunos integrantes do Curso de Formação Continuada em 

Música, alunos do Projeto Flauta, apresentação musical de músicos da Região (Banda Alemã 

de Agudo-RS; Sr. Protógenes Solon de Mello, acordeonista de Restinga Sêca-RS, entre 

outros), incentivo à estreia do Filme Documentário Recanto Maestro “De um lugar 

abandonado a um Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista”. Em 2010, essa 

comemoração se deu em 25 de setembro, data em que a AMF, proporcionou atividades 

acadêmicas que contaram com a participação de alunos da graduação e pós-graduação. Em 

aulas ministradas pelo Prof. Dr. Paolo Garcia, com as temáticas de Direito, sociedade, critério 

ético e Responsabilidade Social os alunos foram postos, mais uma vez, em confronto com o 

tema em questão neste estudo.  

Parágrafo Nas duas oportunidades, a AMF recebeu o Selo de Instituição Socialmente 

Responsável, pela ABMES9. Convém salientar que a instituição exerce e realiza atividades 

voltadas e destinadas à Responsabilidade Social ao longo de todo o ano, com promoção de 

vários eventos de formação e educacionais abertos à toda a comunidade na qual está inserida.  

 
 
 
 

                                                           
9 Associação Brasileira das Mantenedoras de Instituições do Ensino Superior.  
 

Princípio 3 
Método: Nós vamos criar modelos de trabalho, materiais, processos e ambientes de estudo 
que permitam efetivamente experiências de aprendizado sobre liderança responsável. 
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Imagem 13: Alunos em atividades de pesquisa 
 

 
                                                      Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 

 

- Identidade Jovem 

Denomina-se “Identidade Jovem” a formação humanista de jovens que acontece há 

mais de 20 anos no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. O 

projeto tem o escopo de garantir a sustentabilidade, a identidade e o protagonismo civil dos 

jovens participantes. 

É, através da responsabilidade em relação à sua própria identidade, que se cria o 

critério para essa formação. Para isso, o jovem precisa aprender a conhecer a si mesmo, 

adquirindo os instrumentos necessários para que seja efetivada sua liderança e seu 

desenvolvimento humanista no contexto em que atua. A formação dos jovens ocorre 

principalmente por meio de atividades prático-laborativas, de estudo e de desenvolvimento 

personológico.  

A Formação Humanista de Jovens com garantia da sustentabilidade, identidade e 

protagonismo civil é um projeto cultural realizado pela Associação Brasileira de 

Ontopsicologia, e em 2010 contemplou a produção de um filme documentário e um livro 

sobre:  “O percurso histórico da cultura humanista e a formação de jovens, expressos pela 

visão ontopsicológica”.  

Portanto, este é um projeto cultural que propõe uma concreta responsabilização dos 

jovens para se tornarem pessoas e cidadãos responsáveis, à medida que se conhecem e 

evoluem. O Filme Identidade Jovem foi apresentado em quatro importantes capitais do país: 

Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e São Paulo e assistido por 2500 pessoas. O filme 

Identidade Jovem 10 foi organizado, filmado e executado por jovens deste projeto. 

 

                                                           
10 Fonte: www.identidadejovem.com.br 
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Imagem 14: Exibição do filme Identidade Jovem 
 

 

                                             Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br  
 

 
 

Imagem 15: Divulgação do filme Identidade Jovem 
 

 

            Fonte: www.identidadejovem.com.br 
 

 

Visto os exemplos apresentados acima, a instituição proporciona a seus discentes a 

oportunidade de desfrutarem de ambientes de estudos que estimulam o aprendizado. Como 

exemplo, aulas realizadas no anfiteatro, na sauna, mini-auditório, biblioteca, proporciona além 

do contato com a natureza, a percepção do impacto que local infere em suas perspectivas e em 

seu aprendizado. Uma liderança responsável se faz com a diversificação de conhecimentos e 

técnicas a fim de promover o aprendizado natural e potencial de cada jovem. 
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Imagem 16: Aula especial Primeira Turma de Administração AMF 

 

 

Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 
 
 
 

 

 

 

 

A AMF, através de seu Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas, desenvolve não apenas 

sua instituição, mas potencializa aspectos importantes da região e incorpora linhas a serem 

desenvolvidas que A respondam as necessidades da sociedade. Tal qual, a linha de pesquisa 

em Responsabilidade Social vem gerando resultados significativos para a região. Abaixo, uma 

amostragem de como a pesquisa na AMF vem diversificando suas ações. 

 

- Núcleo de Pesquisas AMF 

No ano de 2009 a AMF instituiu um “Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas”, o qual vem 

realizando atividades conjuntas entre professores e alunos. Em 2010, em sua área de Pesquisa 

Institucional, com a delimitação da Área de Concentração e Linhas de Pesquisa é amplamente 

reforçada. São atualmente 6 linhas de pesquisa adotadas pela AMF: 1) Formação de Líderes, 

Empreendedorismo e Sustentabilidade; 2) Gestão de Negócios, Cultura Humanista e Intuição; 

3) Informação, Tecnologia, Inovação e Memética; 4) Direito; 5)Psicossomática física e 

organizacional. 

 

 

 

 

Princípio 4 
Pesquisa: Nós vamos nos engajar em pesquisa conceitual e empírica que faça avançar o 
nosso entendimento sobre o papel, a dinâmica, e o impacto das corporações na criação do 
valor de sustentabilidade social, ambiental e econômica. 
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                                Imagem 17 e Imagem 18: Pesquisa AMF em ação 
 

 

 
                     Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 

 

- Projetos ODM’s da AMF 

A partir do Movimento AMF FAZ! - propulsor de ações e transformações que 

evidenciam a prática dos ODM’s e dos Princípios do Pacto Global na AMF, iniciaram-se os 

projetos de pesquisa sobre as ações brasileiras que contribuem para ambos no Brasil. Ao 

longo do ano de 2010 foram desenvolvidos 24 projetos, envolvendo ativamente mais de 130 

pessoas. Dentre eles, 16 foram selecionados e apresentados na sede do Conselho Econômico, 

Social e Ambiental Francês, em Paris. Em 2011 esses projetos começaram a ser expostos em 

território nacional. Vale ressaltar que, os empresários e profissionais que realizaram esses 

projetos são formados nesta instituição de ensino, valorizando dessa forma o modelo de 

formação recebido, aplicando-a na prática e fomentando resultados a favor da sociedade. Os 

24 projetos construídos foram:  

 

1- Projeto Meritocracia e o Pacto Global; 

2- Projeto OIKOS- Ecobiologia Ambiental Sustentável - Recanto Maestro; 

3- Projeto Abordagem Ontopsicológica sobre Psicossomática e sua implicação na 

Pesquisa, Prevenção e Tratamento da AIDS e da Tuberculose; 

4- Projeto Formação do Lider Autêntico; 

5- Projeto Manual de Comunicação dos ODM's; 
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6- Projeto Participe e Reclicle; 

7- Projeto Formação Política; 

8- Projeto Instituto Conser Música; 

9- Projeto Arquitetura Sustentável do Recanto Maestro; 

10- Projeto Responsabilidade Social de uma Lavanderia em área rural no interior do 

RS; 

11- Projeto Flauta e Formação Continuada em música; 

12- Projeto TI como Modelo de Indústria para o Desenvolvimento Sustentável da 

Quarta Colônia RS – O case Grupo Meta no Recanto Maestro; 

13- Projeto Moda com educação; 

14- Projeto Responsabilidade Social Recanto Maestro; 

15- Projeto A Metodologia Ontopsicológica aplicada ao Ensino Superior; 

16- Projeto Pedagogia Ontopsicologica: Promoção e Qualificação das Práticas 

Educativas Escolares;  

17- Projeto Meritocracia - Conquistando a Perfeição; 

18- Projeto Mulher do Milênio; 

19- Projeto Pedagogia Ontopsicológica e sua Aplicação em Escola de Ensino 

Fundamental; 

20- Projeto Descrição das Ações de Incentivo à Saúde Desenvolvida no Recanto 

Maestro; 

21- Projetos CNA – Útero e Vida e Biomas; 

22- Projeto Centro de Formação Integral do Homem do Campo; 

23- Projeto Formação de Jovens - Filme e Documentário; 

24- Projeto Sustentabilidade Lilium Recanto (PORTAL ODM-AMF, 2011). 

 

Dessa forma, percebemos que, a partir das pesquisas realizadas na AMF, geraram-se 

negócios sustentáveis na região em que esta localizada. Como exemplos:  

Lavanderia Acquachiara: A implementação de um novo negócio em serviços de 

lavanderia na região pode contribuir para o desenvolvimento sustentável da região e a 

formação do jovem atuante neste projeto. Toda a água utilizada pela lavanderia é atualmente 

reaproveitada, tornando-se um exemplo de empresa sustentável do ramo. 

Fábrica de Quejos: A partir do Módulo internacional do MBA Business Intuition, em 

2009, o aluno-empresário, ao visitar uma fábrica de queijos especiais, feitos artesanalmente, 

resolve implantar esse modelo de negócios no Brasil, em sede próxima a AMF.  
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A seguir, outros projetos criados sob esta mesma perspectiva e que foram apresentados 

em Paris, na França, no evento “O Brasil do Milênio em Paris, promovido pela AMF em 

parceria com a Fundação Antonio Meneghetti em Dezembro de 2010. 

 

- Projeto Desenvolvimento Local e Integrado do Homem do Campo: Este projeto é 

desenvolvido em uma propriedade rural orizícola, pertencente à Empresa Foletto Alimentos 

que está localizada no município de Itaqui, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Remete 

em sua essência à melhoria das condições de vida do homem no campo e de sua família 

atuando junto na propriedade rural onde reside. Além das técnicas agrícolas desenvolvidas, 

ações educativas fundamentadas em princípios humanistas da Escola Ontopsicológica 

norteiam este projeto. Está em consonância com o Objetivo número 1, pois visa erradicar a 

extrema pobreza e a fome, garantindo alimento e condições de vida justa a 40 famílias e 

beneficiando aproximadamente 120 pessoas. Propõe-se a criar, juntamente em parceria com a 

AMF, um Centro de Formação Integral do Homem do Campo a ser instalado em Recanto 

Maestro. 

 

 
Imagem 19 e Imagem 20: Trabalhador rural em lavoura de soja no sul do Brasil; Alimentos de 

subsistência: hortaliças e aves 
 

 

      Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 

 

- Projeto Participe e Recicle: Este projeto se inicia em 2006, quando a empresa 

ADS Micrologística Ltda. foi contratada pelo Banco ABN Amro Real S/A (atualmente Banco 

Santander S/A) para viabilizar a operação de seu Programa Papa-Pilhas. Foram três anos de 

desenvolvimento contínuo desta operação, em seus diversos aspectos, criando a base de 

sustentação para uma nova iniciativa chamada Projeto Participe & Recicle, administrada pela 

ADS Micrologística. O “Projeto Participe & Recicle”, é, portanto, baseado na descrição da 
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implantação de uma rede micro logística para coleta, transporte, reprocessamento, reciclagem 

e destinação final certificada de materiais eletrônicos inservíveis 

“Garantir a Sustentabilidade ambiental - Qualidade de vida e respeito ao Meio 

Ambiente”, 7º objetivo do milênio e respectivamente, “Todo Mundo Trabalhando pelo 

Desenvolvimento, 8º objetivo, são em suma a concentração de trabalho e ação deste projeto. 

Norteado ainda pela ação pioneira de Recanto Maestro, que além da atitude consciente de 

preservação e desenvolvimento de um ambiente natural que o fundamenta, além da coleta 

seletiva de lixo já realizada em tal local, a primeira ação do Projeto Participe & Recicle dá-se 

justamente neste cenário: a implantação de pontos de coleta de pilhas e baterias no início do 

ano de 2009. 

 

Imagem 21: Vianorte – Grupo OHL, Sertãozinho/SP 
 

 
Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 

 

Imagem 22: Equipe da ADS Micrologística 
 

 
Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 

 

    - Projeto Tecnologia da Informação como Modelo de Indústria para o 

Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia: O Grupo Meta é um dos principais grupos 

brasileiros de Tecnologia da Informação (TI), formando um conglomerado de empresas de TI, 

que desde 1990 atua em todo o território brasileiro e em alguns países do exterior. A partir de 

uma constatação atual que a maioria das empresas de TI atua nos grandes centros econômicos 
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do país e que, mesmo com uma boa formação acadêmica oferecida no interior do Brasil, os 

jovens para alcançar seus objetivos e ganhar visibilidade em seu mercado precisam deixar 

suas cidades de origem e migrar para as capitais. Tal lacuna é revista, visto que, tratando-se de 

um trabalho intelectual, o local onde o serviço é prestado é irrelevante.  

Contribuindo com o 1º, 2º e 8º ODM’s, este projeto atua na formação profissional de 

Tecnologia da Informação na Região da Quarta Colônia de Imigração Italiana do Rio Grande 

do Sul propiciando crescimento sustentável à região. Ainda, participa contribuindo para a 

retenção de profissionais qualificados em suas cidades de origem gerando retorno econômico 

para a comunidade e expandindo o mercado de TI na região. 

 

Imagem 23: Grupo Meta – Recanto do Maestro/RS 
 

 
                                              Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br     

 

- Projeto Responsabilidade Social Recanto Maestro – Este projeto contribui para a 

realização do 1º, 2º, 3º, 7º e 8º ODM’s. O Centro de Arte e Cultura Humanista – CIACH 

Recanto Maestro foi um projeto selecionado para ser apresentado na Annual Ministerial 

Review International Fair (Genebra, na Suíça), em 2007, por resultados conquistados através 

de ações de ciência, empreendedorismo e tecnologia desenvolvendo a região em vários 

aspectos: social, econômico, ambiental, cultural, educacional e principalmente, do ser humano 

(Site Portal ODM AMF, 2010). 

Entre algumas de suas ações destacam-se: 

 
Quadro 4: Ações realizadas em perspectiva a cada ODM 

 
ODM 1 ODM 2 ODM 3 ODM 4 

Promoção de 
emprego e renda 

Faculdade Antonio 
Meneghetti– AMF 

Formalização de 
contratação de 
trabalhadoras 
domésticas através de 
carteira de trabalho 

Reciclagem de 
material inorgânico 
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Privilegiar mão-de-
obra de fornecedores 
locais 
 

Palestras Educativas Contratação de 
profissionais do sexo 
feminino e proporção 
de mulheres em 
cargos de chefia 

Reciclagem de pilhas 
e baterias 

Estímulo à 
agricultura familiar e 
comunitária de 
subsistência 

Publicação e doação 
de livros 

Fomentar o 
empreendedorismo da 
mulher 

Plantio de árvores 

Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 
 
 

Imagem 24 e Imagem 25: Moradores da Região da Quarta Colônia trabalhando 
nas empresas do Recanto Maestro 

 

         
                            Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 

 
- Projeto Conquistando a Perfeição Beira Rio – Este é um projeto de formação 

continuada dos colaboradores desenvolvido dentro da empresa do setor calçadista Calçados 

Beira Rio/AS. Contempla quatro Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, são eles: 1º, 2º, 

3º e 8º ODM. 

É um projeto que visa formar o ser humano, e, através de seu trabalho tem a 

oportunidade de mostrar resultados por meio de seus pontos positivos e pontos de melhoria, e 

que através do seu aprimoramento, realiza a transformação de suas ações, bem como de seus 

resultados. Tem sua fundamentação na metodologia Ontopsicológica onde se tem a visão de 

que o homem é um ser de protagonismo responsável e com capacidade pessoal de 

autorealização. Em relação os ODM’s, este projeto forma pessoas com base em dois aspectos: 

humano e econômico, considerando que a partir do desenvolvimento das pessoas e também de 

seu aspecto econômico, tem-se a possibilidade contínua em tornar seus resultados de trabalhos 

mais benéficos e prazerosos em todos os aspectos. 
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Imagem 26 e Imagem 27: Logo Projeto Conquistando a Perfeição e colaboradores da empresa 
                                                       

                                                      
Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 

       

 

- Movimento AMF FAZ!  

Estendendo a proposta educacional e de pesquisa que a AMF desenvolve, é criado pela 

instituição o Movimento AMF-FAZ com o intuito de conscientizar, disseminar e fortalecer a 

prática de ações socialmente corretas por seu corpo acadêmico para que estejam em 

consonância com os Princípios do Pacto Global e com as metas dos Objetivos do Milênio, 

sendo estas previstas para alcance em 2015. 

Tal movimento nasce da parceria entre iniciativa privada e comunidade em geral 

juntamente com a AMF para que juntos consolidem projetos viáveis e que apresentem 

resultados consistentes sob as perspectivas expostas acima. Tendo seu campus instalado em 

Recanto Maestro, a AMF, ao entrar em contato com estes objetivos, percebe que muitos 

destes já estavam presentes em suas ações: jovens aprendendo a se construir por meio do 

trabalho, convivência e aprendizado com pessoas de outra nacionalidade, sustentabilidade e 

ecobiologia, parcerias com empresas diversas. 

No website Portal ODM da AMF (www.odm.faculdadeam.edu.br) é contextualizado 

que essa instituição tem procurado também alinhar as ações de Responsabilidade Social que 

realiza desde sua criação no alcance dos compromissos assumidos para serem cumpridos 

até 2015, a partir dos ODM’s, e dos princípios do Pacto Global, das quais está comprometida 

desde 2010. Assim, a criação do movimento de Responsabilidade Social em seu corpo 

acadêmico como instituição de ensino possibilita o Movimento AMF FAZ! tornar-se 

Princípio 5 
Parcerias: Nós vamos interagir com gerentes de corporações de negócios para estender 
nosso conhecimento dos seus desafios em ir ao encontro de Responsabilidades Sociais e 
ambientais e explorar abordagens efetivas para encontrar estes objetivos. 
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propulsor de ações e transformações que evidenciam a prática de todos esses princípios neste 

local. 

Imagem 28 e Imagem 29: AMF e os 8 Objetivos do Milênio; Logo AMF FAZ! 
 

 
       Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 

 

- Presença no Evento: “Seminário Estadual sobre o 4º Relatório Nacional de 

Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”  

Realizado em Porto Alegre-RS, em junho de 2010, estiveram presentes a Diretora da 

Faculdade Antonio Meneghetti Sra Helena Biasotto e o aluno da pós-graduação Lato Sensu 

MBA “O Empreendedor e a Cultura Humanista” Vicente Medeiros, jornalista.  

        
 

Imagem 30 e Imagem 31: Representantes da AFM no evento sobre o acompanhamento dos ODM’s 
 

 
                Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 

        

 

 

Princípio 6 
Diálogo: Nós vamos facilitar e dar suporte ao diálogo e debate entre educadores, 
empresas, governos, consumidores, mídia, organizações da sociedade civil e outros 
grupos interessados em assuntos críticos relacionados à responsabilidade e 
sustentabilidade social global. Nós entendemos que as práticas da nossa própria 
organização devem servir como exemplo dos valores e atitudes que nós transmitimos aos 
nossos estudantes. 
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- O Brasil de Milênio em Paris 

Movidos pelo Movimento AMF FAZ! - através de iniciativas da AMF e da Fundação 

Antonio Meneghetti, em Dezembro de 2010, em Paris na França, aconteceu o evento “O 

Brasil do Milênio em Paris”, realizado no Conselho Econômico, Social e Ambiental da 

República Francesa. Entre os 24 projetos elaborados pelos alunos da pós-graduação MBA da 

AMF, 16 foram selecionados de acordo com a lógica anteriormente referenciada para 

apresentarem seus primeiros resultados ao mundo.  

Vale destacar que, pela primeira vez na história daquele local - , um órgão 

governamental francês - uma bandeira brasileira era hasteada e saudada pelo hino brasileiro, 

cantado pelos participantes brasileiros deste evento. Foi neste cenário que os brasileiros 

apresentaram projetos que propõem soluções para o milênio alinhadas aos esforços da ONU 

garantindo assim uma posição privilegiada, pois poucas representações acadêmicas no mundo 

realizaram tal feito. 

Avaliados por uma banca formada especialistas internacionais do assunto, com larga 

experiência em ODM’s, todos os projetos foram validados e receberam pareceres positivos 

afirmando sua condição de contribuição os Objetivos do Milênio. 

 

Imagem 32: Apresentação dos Projetos ODM’s em Paris 

 
Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 

 

- Eventos sociais promovidos pela AMF 

 

- Encontros ODM e Pacto Global – Fins de Semana Culturais 

A Associação Brasileira de Ontopsicologia – A.B.O, em parceria com a AMF, 

promoveu, em 2010, os Finais de Semana Culturais. Com intuito de divulgar a prática dos 
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ODM’s para o público em geral, a cada encontro eram vistos e debatidos revisões de 

conferências do Acad. Prof. Antonio Meneghetti e palestrantes sobre suas experiências e 

práticas em relação ao tema escolhido e o ODM relacionado aquele encontro. Cada encontro 

relacionou-se com um ou mais dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, assim 

fortalecendo sobre cada assunto a ligação com o ODM em questão. Em 2010 mais de 300 

empresários participaram das atividades; 

- Inclusão Digital de Jovens: compreende os cursos de Web Dot Net e Curso de 

Informática Básica;  

- Curso de Web Dot Net: Realizado em 2009, com duração de 160 horas e participação 

de 40 jovens, foi proporcionado através de convênio entre AMF e Grupo Meta. Estabelecido 

como primeiro curso de inclusão digital de jovens na região do Recanto Maestro;  

- Curso de Extensão em Informática Básica: Contou com 70 participantes moradores 

das cidades que integram a Região da Quarta Colônia de Imigração Italiana no Rio Grande do 

Sul totalizando 40 horas-aula; 

- Curso de Língua Italiana: realizado em parceria com a Associação Italiana do Rio 

Grande do Sul, durante o segundo semestre do ano de 2009 e primeiro semestre do ano de 

2010, totalizou 32 horas-aulas; 

- Curso de Formação Profissional Continuada em Música: Iniciado em julho de 2009 

com duração de um ano. Contou, em sua primeira turma, com a participação de doze alunos 

da região que já exerciam profissionalmente atividades nas áreas educacionais e de ensino. 

Totalizou 160 horas-aula com 2 semestres letivos para este módulo. Em sua segunda 

realização, iniciada em setembro de 2010, participaram 44 alunos durante 10 horas-aula, com 

foco na instrumentação musical-prática-ensino de violão e flauta doce. 

 

Imagem 33: Aula do curso Formação Profissional Continuada em Música 

 

 
                                               Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 
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- Curso de Tênis “A liderança através do Esporte”: Realizado por 15 alunos, totalizou 

10 horas-aula com duração de 2 meses no segundo semestre de 2009; 

- Curso de Redação “Passando a limpo”: Com duração de 3 meses no segundo 

semestre de 2009, teve a participação de alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas 

municipais da região e totalizou 20 horas-aula;  

- Curso de Extensão “Síntese Panorâmica da Cultura Humanista”: Evento iniciado no 

mês de fevereiro de 2010, totalizando 10 módulos sendo realizado um a cada mês até o seu 

último. Ministrado pelo Prof. Dr. Eduardo Afonso.                                                      

- Ciclo de Palestras 

Em 2010, uma programação de palestras abertas ao público em geral contou com 

empresários, políticos, profissionais liberais e professores como palestrantes. Entre os temas: 

empreendedorismo, liderança, sustentabilidade entre outras. Com temas atuais e pertinentes a 

população, o público compareceu em bom número fortalecendo estes eventos. 

 

Imagem 34 e Imagem 35: Palestras sobre diversos temas da atualidade 

 

  

Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 

 

- Apresentações Culturais     

Junto às palestras e eventos da AMF, exposições culturais como danças típicas da 

região, apresentações artísticas e de música têm sido sempre presentes como atração ao 

público e incentivo a essas manifestações populares regionais. 
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Imagem 36 e Imagem 37: Apresentações Culturais – Artistas da Região  
 

 

Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 

 

- Manual de Comunicação ODM  

Para auxiliar empresas e instituições na comunicação em projetos relacionados aos 

ODM é criado um manual prático de comunicação abrangendo os seguintes objetivos: a) 

orientar os agentes envolvidos para comunicarem de forma correta e eficaz suas ações através 

de textos e vídeos de divulgação na internet; b) ecoar os resultados obtidos por projetos que 

colaboraram com os ODM; c) sensibilizar stakeholders para que mais pessoas participem dos 

projetos; e d) educar a sociedade, através de ações de comunicação sobre a relevância e 

necessidade da atuação individual no desenvolvimento dos ODM (PORTAL ODM-AMF, 

2010). 

 

Imagem 38: Manual de Comunicação ODM’s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                             Fonte: www.odm.faculdadeam.edu.br 

 

Como visto em cada um das iniciativas acima apresentadas, podemos identificar que, 

por meio destas ações, incluem-se professores, empresários, empreendedores, alunos de 

graduação e pós-gradução, parcerias e empresariado, assim como a comunidade em geral. Os 
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benefícios destas ações, que exemplificam e aplicam no cotidiano de várias empresas, 

organizações e pessoas os princípios do Pacto Global e dos ODM’s, tornam-se  ferramenta de 

construção e disseminação destas práticas em âmbito acadêmico, estendendo-se para a 

sociedade como um todo. 

 Por meio dessas ações, verifica-se também a construção sólida de uma postura 

responsável e comprometida de todos os envolvidos nesse movimento. Além do 

desenvolvimento de uma atividade socialmente correta, gera-se a formação de uma 

mentalidade responsável e séria que intensifica inúmeras ações de Responsabilidade Social 

que futuramente serão derivadas das já iniciadas. Dessa forma, entendemos e verificamos que 

existe uma interelação entre as ações dos projetos de contribuição dos Objetivos do Milênio 

com os princípios do Pacto Global. Além de disseminados pela instituição e movidos por esta 

dinâmica, fica evidente que sob este contexto podem futuramente vir a propor inúmeras outras 

ações relacionadas à Responsabilidade Social e ao Pacto Global, inclusive inovando e o 

replicando ações deste nível. É possível ensinar Responsabilidade Social quando esta é 

atuada.  

 

4.2 A Escola Ontopsicológica e a Educação aos Princípios do Pacto Global 
 

De acordo com as respostas obtidas no questionário aplicado aos sujeitos da pesquisa, 

foram elencados alguns pontos relevantes a serem discutidos em relação ao tema proposto 

pela mesma. Visto que estamos abordando a Responsabilidade Social na Formação do 

Administrador e os Princípios do Pacto Global, como a instituição de ensino em questão, 

AMF, a partir de sua metodologia baseada na Ciência Ontopsicológica educa seus graduandos 

para esta consciência durante seu processo de aprendizagem? 

A AMF alicerça sua metodologia de ensino na responsabilização do indivíduo como 

base para seu próprio crescimento. Para a Ontopsicologia, esta formação significa a formação 

do homem protagonista responsável. Ou seja, o homem é baseado em uma virtualidade capaz 

de atuação pessoal no ser e isto, para esta ciência, significa a capacidade do indivíduo de dar 

resposta em primeira pessoa (protagonista), à situação que se coloca para ele. Se a resposta é 

baseada em no seu Em Si Ôntico (virtualidade) age na existência histórica (existência) 

conforme a ordem natural da vida (MENEGHETTI, 2010).  

Neste sentindo, a missão adotada pela AMF enquanto instituição de ensino é: 

“Formação de uma nova inteligência empreendedora, individuada, reforçada e focalizada na 

ação prática do sucesso, humanamente superior e socialmente correta” (PDI-AMF, 2007). Isto 
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quer dizer, é o estilo de formação responsável que educa o indivíduo a identificar e utilizar as 

potencialidades naturais que possui em seu favor, com a aplicação de ferramentas históricas. 

Conforme citado pelo S1 desta pesquisa, 

 
“A educação na área da Administração na AMF está fundada em uma base humanista. Além de 

todo conhecimento teórico e técnico ofertado ao estudante de administração, a Faculdade Antonio 
Meneghetti é a primeira instituição do Brasil que está fundamentada na pedagogia ontopsicológica que 
visa promover desde o primeiro semestre o valor ontológico do ser humano” (S1) 

 

A base humanista, conforme mencionado por S1, significa o resgate e o reforço do 

homem que sabe fazer, que quer se comunicar a outros iguais a si, que quer desenvolver todas 

as suas possibilidades. Os principais valores do humanismo clássico são a filantropia, a 

autonomia, o ócio e o negócio. Ou seja, o amor ao antropos (homem), a capacidade de 

responder bem às próprias necessidades, o tempo livre usado com a máxima inteligência e as 

atividades sociais e comerciais dos indivíduos (MENEGHETTI, 2010). 

De acordo com S3 desta pesquisa: 

 

“Os alunos incorporam as atividades das quais estão envolvidos e começam a adquirir uma 
postura diferente frente à maioria dos jovens. Buscam o crescimento através das pequenas ações 
cotidianas que são desafiados e passam a deixar de lado o mundo do qual eram acostumados” (S3). 

 

Portanto, a pedagogia aplicada pela AMF possui também os valores humanistas, que 

busca histórico e continuamente o conhecimento e a essência do que é o humano. Através da 

Escola Ontopsicológica, esta metodologia de ensino forma jovens que têm a coragem e a 

humildade de afrontar a si mesmos, tornando-os dignos para serem respostas eficientes a si 

mesmos e ao meio social que estão inseridos.  

Desta forma, a formação ontológica adquirida pelo administrador ao longo de sua 

formação na AMF proporciona ao jovem incorporar também o conceito de responsabilidade 

na construção de sua identidade. Para Meneghetti,  o conceito de responsabilidade deveria 

também ser fundamental na nossa sociedade (MENEGHETTI, 2005b). Segundo este autor: 

 

É necessário responsabilizar-se pelo que se possui e pelo que se é, e procurar ser 
resposta funcional para si mesmo. Não é honesto impor o peso da própria existência 
a outras; todos deveriam ser contribuintes igualmente – assim como são 
constituintes – da vida, da família, do Estado (MENEGHETTI, 2005b, p. 35). 

 

A visão de responsabilidade que o indivíduo adquire, portanto, parte da 

responsabilidade para com a própria vida, tratando assim de uma postura epistêmica à 

Responsabilidade Social (SCHUTEL, 2011).  



 
 

76

A trajetória desta faculdade, tem sido propagar os valores de Responsabilidade Social 

aos discentes em formação em Administração. Seja em atuação dentro de sala de aula, como 

em projetos paralelos e em atividades de extensão, esses valores são incorporados pela 

pedagogia aplicada na formação do administrador que os mantêm em constante evolução. 

 Como dito anteriormente, é o auxilio da formação Ontopsicológica inserido no curso 

de graduação em Administração, um dos principais fatores que responsabiliza  o jovem e o 

torna capaz de realizar-se por meio de seu próprio esforço. Mas para isso, conforme depõe o 

S5 desta pesquisa: 

 
“...É fundamental que o aluno faça também a sua parte, que não seja uma pessoa passiva que só 

vem à sala de aula, mas que possa interagir de modo responsável e que também cumpra suas ações” 
(S5). 

 

Tornando-se ação e querendo, o aluno tem condições de desempenhar seu melhor 

papel frente ao que lhe é proposto e adquire sobre tudo, a capacidade de decisão. Em 

depoimento a esta pesquisa, segundo S6: 

 

“O importante, no fim, é que o acadêmico (que se permite) FAZ! Faz e sente prazer em fazer. O 
trabalho não é mais um sacrifício, é uma forma de construir a própria dignidade. Ou seja, se recupera o 
valor ontológico do trabalho (S6)”. 

 

Como futuros administradores, os jovens apreendem, então, o valor do que é saber 

servir. Segundo Meneghetti (2008), um líder é aquele que sabe servir e fazer funcionar. 

Assim, o discente acaba por desenvolver competência para  construir  a harmonia das relações 

entre todos e, desta forma, fazendo com que exista um nível máximo de produção de valores. 

Para o referido autor, somente aquele que sabe servir mais que os outros pode comandar, pode 

de fato ser líder. De acordo com o depoimento de S4 desta pesquisa: 

 
“Os jovens tornam-se ação à medida que realizam ações. Aprendem na prática o que é servir, de 

que modo servir para assim tornarem-se donos de suas próprias tarefas, pois sabem como as 
realizarem” (S4). 

 

Ao tomar posse desta postura de trabalho e responsabilidade, os futuros administradores 

adquirem valores que reforçam sua própria identidade, pois de acordo com Schutel ( 2011), a 

partir do momento que o sujeito é responsável por sua própria vida, pode também ser um 

agente responsável na sociedade.  

Adquirindo esta conduta, os jovens serão não só empreendedores, gestores, serão 

também propagadores de práticas sustentáveis que estarão respondendo também as 

necessidades da sociedade, além das suas próprias. Por isso os Princípios do Pacto Global 
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auxiliam esta compreensão, pois na formação dos administradores todos esses princípios são 

reforçados e realizados. 

Conforme relatam os participantes S2, S3 e S1 desta pesquisa: 

 
“A formação oferecida pela AMF contribui de modo direto aos Princípios do Pacto Global, pois o 

gestor por ela formado passa a ter uma visão humana, onde não se pode fazer negócio de modo injusto, 
degradando o meio ambiente ou permitindo formas de trabalho não dignas, entre outras” (S2). 

 
    “...A AMF deseja cada vez mais ser um palco de troca de experiências pautada em Responsabilidade 
Social pois todo indivíduo é um ser social e se cada um faz sua parte podemos seguramente construir 
uma sociedade melhor” (S3). 

 
“... Os princípios do Pacto Global são ensinados desde as tarefas mais simples realizadas pelos 

alunos até as mais exigidas. Desde a organização de semanas acadêmicas, eventos e atividades 
extracurriculares evidenciam-se a formação que estão recebendo” (S1). 

 

Desse modo, esta pesquisa constata que a formação realizada pela AMF educa o 

administrador a se apropriar dos Princípios do Pacto Global em sua conduta ética e 

profissional desde o início. Vale retomar que os 10 Princípios do Pacto Global advém de 

quatro grandes temáticas: Princípios de Direitos Humanos, Princípios de Direitos do 

Trabalho, Princípios de Proteção Ambiental e Princípio contra a Corrupção e, desta forma,  

estão diretamente elencados a estes quatro e requerem, para tal exercício, a formação da 

Responsabilidade Social como um valor do indivíduo.  

Sob esta ótica, percebe-se que o valor da Responsabilidade Social se torna um dos 

pilares da formação oferecida pela AMF, pois os jovens adquirem o conceito de saber servir 

na prática, cotidiano de seus afazeres. Com essa construção, não aprendem apenas o que são 

os Princípios do Pacto Global, mas os realizam instantaneamente e protagonizam esta postura 

durante todo seu período de formação como acadêmicos, como cidadãos. 

Sob este aspecto, foram verificadas ações e metodologias aplicadas no ensino-

pesquisa-extensão da AMF que correspondem à educação, Responsabilidade Social e Pacto 

Global dentro do contexto pesquisado. Entre os sujeitos pesquisados, alguns depoimentos de 

S2, S5 e S2 importantes a este respeito podem ser destacados: 

 

“A AMF inicia estas ações em várias atividades de sala de aula, de modo prático, cotidiano, 
fazendo o aluno compreender-apreender e colocar a (mão na massa propriamente dita), de acordo com 
as mais variadas atividades propostas em disciplinas de seus cursos de graduação, em atividades 
interdisciplinares” (S2). 

 
“Um dos principais exemplos que desenvolvemos na IES é ensinar o valor do trabalho aos alunos 

através de atividades de extensão onde eles interagem com a comunidade e desenvolvem 
empreendedorismo responsável” (S5). 

 
“As disciplinas FOIL já trabalham como o líder deve se desenvolver, como atuar e com isso, 

ressaltam-se os princípios do Pacto Global em sua formação” (S3). 
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A partir deste contexto, pode-se evidenciar de que modo a Escola Ontopsicológica,   

aplicada no modelo de formação da AMF, no curso de graduação em Administração, 

proporciona o desenvolvimento dos futuros administradores  na constituição de uma postura 

séria e responsável e que está diretamente relacionada aos Princípios do Pacto Global. As 

ações destes futuros profissionais estão, desde já, direcionadas para este comportamento, pois 

o cenário em que atuam é regido pela prática da Responsabilidade Social e com o modelo de 

formação que recebem evoluem naturalmente, quando assim decidem. 

Desta maneira, percebe-se que a educação sobre os Princípios do Pacto Global na AMF tem 
sido efetivamente bem realizada. Conforme o depoimento de S6 desta pesquisa: 
 

 “As contribuições da Ontopsicologia para o administrador em relação ao Pacto Global é 
responsabilidade individual adquirida e restituição de um critério de escolha (Em Si ôntico) que permite 
ao jovem escolher o que está em identidade a si e, por consequência, ao contexto em que está inserido” 
(S6). 
 

Essas contribuições são amadurecidas ao longo da formação. Para o S4:  

 

“O que muitas vezes o jovem não percebe é o quanto ele muda ao longo dos 4 anos de faculdade. 
No final, já é normal para ele ‘resolver’ pequenas e grandes coisas, falar em público, organizar eventos, 
etc, como se fosse normal antes de ele entrar” (S4). 
 

Essa mudança ocorrida nos alunos ao longo da formação em administração proporciona 

também o desenvolvimento da liderança. 

A liderança, a partir da formação da responsabilidade adquirida pelos discentes é 

também um pressuposto desta formação. Visto isso, observa-se que, através dos princípios do 

Pacto Global aplicados nas ações desenvolvidas durante sua formação, muito desta liderança 

advém da relação ações realizadas X contexto em que está inserido. Ou seja, a formação de 

líderes na AMF, também reforça a liderança em relação ao Pacto Global. Isto quer dizer, 

engajamento e execução de ações em prol deste objetivo. Assim, Meneghetti (2004) ressalta 

que a partir do momento em que o sujeito compreende-se como pessoa, ou seja, constata-se 

como “Eu sou”, poderá começar a atuar de modo íntegro a sua existência, e construir 

resultados positivos e de ganho seja ou para tantos outros com os quais se relaciona.  

Em depoimento ao questionário desta pesquisa, S2 relata que: 

 

“A AMF oportuniza os jovens o crescimento. Para realizar uma viagem internacional em sua 
formatura, precisaram se organizar. Angariaram recursos, trabalharam, lavaram carros, organizaram 
eventos. Isso é liderança e empreendedorismo na prática e demonstra a postura adquirida para 
alcançarem seu objetivo” (S2). 
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Neste sentido, as oportunidades surgem à medida que os jovens buscam o crescimento e se 

responsabilizam pelas ações que desenvolvem bem como pelos resultados que conquistam. 

Não basta participar, eles se colocam em primeira pessoa no sentido de exercer liderança e 

prosperar em qualquer que seja a atividade proposta. De acordo com o livro Identidade Jovem 

(2010): 

Autoridade e responsabilidade; acredito que sejam estas as mudanças principais dos 
jovens que têm essa formação humanista. Quando eles começam a fazer algo, 
quando fazem parte de uma projeto, seja artístico ou a organização de um evento, 
eles tem uma postura de ‘autoridade’, no sentindo de que ele é ‘autor’, ele faz a sua 
parte como o todo de si, com o melhor de si. E responsabilidade no sentido de dar 
resposta, dar solução, dar resultado, de solucionar as coisas que têm que ser 
resolvidas (IDENTIDADE JOVEM, 2010, p. 90 ). 

 

Portanto, é a educação baseada na metodologia ontopsicológica propulsora do 

desenvolvimento dos princípios do Pacto Global na formação do administrador. 

Delors define educação como: 

 
O princípio fundamental da educação deve ser desenvolver o ser humano de maneira 
global, de modo a desenvolver um pensamento autônomo e crítico (...). A educação 
deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa – espírito e corpo, 
inteligência, sensibilidade, sentido estético, Responsabilidade Social, espiritualidade 
(DELORS, 2004, p. 99). 
 

 
Esta pesquisa, a partir das respostas obtidas no questionário aplicado e de todas as ações 

apresentadas realizadas pela instituição de ensino em análise percebe que a partir da formação 

Ontopsicológica que oferece aos administradores, tem-se a Responsabilidade Social como 

resultado da atuação no projeto humano, de sua natureza. 

Conforme visto neste estudo, a premissa dos propósitos das Nações Unidas parte dos 

direitos humanos e na perpetuação da paz no mundo. Dessa forma, a educação 

Ontopsicológica na formação dos administradores da AMF é inteiramente operativa aos 

princípios estabelecidos pela ONU e consequentemente, aos Princípios do Pacto Global. 

Sendo que o homem a partir de seus direitos e deveres, sendo um cidadão responsável, um 

profissional responsável, contribui ao bem comum e ao bem social, a formação da 

Responsabilidade Social a partir dos fatores apresentados acima pela metodologia 

Ontopsicológica aplicada pela AMF é essencial para contribuir e alcançar os objetivos 

idealizados por toda a humanidade. 
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4.3 Novas Ações Relacionadas ao Pacto Global 
 

Uma observação importante em relação às ações realizadas pela AMF e relacionadas 

ao Pacto Global encontra-se na divulgação, conscientização e mensuração de números destas 

atividades. A AMF, por ser parceria do Pacto Global na categoria Academia, deve também 

divulgar um relatório anual com suas realizações e engajamento aos princípios estabelecidos. 

 Aproveitando-se do contexto apresentado no item 6.1 e 6.2 desta pesquisa, foram 

constatadas algumas ações que podem ser promovidas pela AMF em relação a seu 

comprometimento com os princípios do Pacto Global. Entre eles, conforme aponta os sujeitos 

desta pesquisa: 

 
“Criação de uma disciplina específica na ementa do curso de Administração que aborde: 

Responsabilidade Social, Pacto Global e Objetivos do Milênio para os cursos de graduação e pós-
graduação da AMF” (S2). 

 
“Criação de um site específico da AMF relacionado aos princípios do Pacto Global” (S4). 

 
“Criar uma oficina específica para os princípios do Pacto Global e as ações que a AMF realiza 

para a próxima Semana Acadêmica que será realiza” (S1). 
 

“Desenvolver um projeto com indicadores assegurando assim o monitoramento e a mensuração 
das atividades da AMF em relação ao Pacto Global” (S3). 

 
 

Outra sugestão para a divulgação do Pacto Global foi sugerida pelo S3 desta pesquisa. 
 
 

“A disseminação dos princípios do Pacto Global poderia ser feita através do site da faculdade, 
pelo portal do aluno e por News Letter” (S3). 

 
 

Visto que o site da AMF é o mais acessado pelos alunos, verifica-se que ele constitui 

uma ótima ferramenta para divulgação do Pacto Global e o envolvimento da AMF com este 

programa. 

Para um futuro próximo, esta pesquisa sugere que, a partir desse novo cenário vigente 

na AMF, o contexto Pacto Global pode ser ainda mais explorado e divulgado para o corpo 

acadêmico.    

A relação direta que as ações da AMF ao Pacto Global estão trazendo em benefício à 

cooperação do compromisso firmado entre a instituição e o Pacto Global deve fazer parte 

também da satisfação dos envolvidos, alunos, que contribuem e realizam essas ações. Por 

isso, além da prática, devem conhecer e se envolver mais com o sentido que o Pacto Global 

oferece ao administrador. É ele o responsável pelos objetivos traçados pela ONU, desta 
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forma, à medida que desenvolve a Responsabilidade Social em sua formação como 

profissional, atende as expectativas da sociedade e também a sua própria identidade, visto que 

o seu projeto está na mesma direção. 

Esta pesquisa possibilitou, ainda, a seu pesquisador desenvolver seu próprio conceito 

de Responsabilidade Social. Este conceito, nada mais significa que um compromisso 

individual de cada indivíduo em realizar suas ações de modo sério e comprometido com sua 

vocação ôntica, ou seja, com a lógica natural de sua vida para dessa maneira agir 

instantaneamente na mesma proporção nas ações consequentes de suas escolhas que 

impactam seu contexto pessoal e profissional, assim, também na sociedade em que está 

inserido. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta investigação objetivou explicitar como a Faculdade Antonio Meneghetti realiza a 

formação de seus administradores com os valores de Responsabilidade Social. A pesquisa 

demonstra que o resgate do sentido de responsabilidade, enquanto valor ontológico, 

possibilita aos futuros administradores agirem, dentro de seu contexto profissional, sob uma 

nova perspectiva: ações voltadas à Responsabilidade Social. 

Ter a instituição de ensino como um núcleo que pode proporcionar o desenvolvimento 

social através do modelo de formação aplicado é uma das demonstrações que fez esta 

pesquisa. 

Da discussão conceitual sobre a Responsabilidade Social, pode-se concluir que a 

abordagem teórica deste conceito possibilitou ao pesquisador estabelecer seu próprio conceito 

de Responsabilidade Social baseada na pesquisa aplicada na Faculdade Antonio Meneghetti. 

Guiando-se pelos objetivos específicos definidos nesta pesquisa foi possível apresentar 

as seguintes considerações. 

Em relação ao primeiro objetivo específico, que buscou descrever e analisar as ações 

da Faculdade Antonio Meneghetti que estão diretamente ligadas aos Princípios do Pacto 

Global, pode-se concluir que: 

As diversas ações realizadas pela AMF em seus setores de pesquisa-ensino-extensão 

demonstram a forma séria e responsável que esta instituição desenvolve suas atividades. A 

promoção destas proporciona aos envolvidos, jovens em formação, a construção de valores 

que desenvolvem a prática da Responsabilidade Social. Outro fator importante é a constatação 

da inclusão da sociedade em meio aos objetivos acadêmicos propostos pela AMF. Diversas 

ações realizadas possibilitam a inserção da comunidade local em sua participação, 

promovendo, desta forma, aprendizado, cultura e evolução dos cidadãos, respondendo assim 

aos objetivos internacionais de Responsabilidade Social alinhados pela ONU: O Pacto Global 

e os Objetivos do Milênio são exemplos disso. Através destas ações, portanto, a AMF cumpre 

diretamente os seis Princípios adicionais do Gerenciamento Responsável do Pacto Global, 

estipulados para a categoria Academia, a qual está inserida, e que se relacionam 

completamente aos 10 Princípios do Pacto Global. Visto a gama de ações elencadas nesta 

pesquisa no item 4.3, verifica-se a simultaneidade em relação ao ensino, a ação e ao 

desenvolvimento da proposta da Instituição na formação de seus discentes com as metas 

globais de Responsabilidade Social elencadas anteriormente. 
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Para atingir o segundo objetivo de investigação desta pesquisa, que direciona 

descrever as contribuições da escola Ontopsicológica na formação da Responsabilidade Social 

de um administrador, realizou-se um questionário de perguntas abertas aos gestores da 

instituição de ensino em questão aferindo-se os resultados a seguir elencados. 

Verificou-se, primeiramente, que os jovens aprendem o que é responsabilidade. Ou 

seja, a partir de suas escolhas, desencadeiam-se novas atitudes à medida que são instigados a 

agirem, a trabalharem, a serem protagonistas, a buscar objetivos e que, aliados a formação 

técnica adquirida durante a formação, possibilita o desenvolvimento de um novo tipo de 

profissional: O Administrador Socialmente Responsável que age conforme sua lógica natural 

e assim coerente a sua vida. 

A Ontopsicologia é a Ciência que possibilita o desenvolvimento desta lógica. O 

aprendizado sobre esta ciência, sobre suas três novas descobertas e sobre as técnicas que 

possibilitam ao indivíduo encontrar e utilizar as informações naturais de seu projeto de vida o 

direcionam para a formação da responsabilidade. Portanto, é esta a capacidade do indivíduo 

de dar resposta em primeira pessoa (protagonista), à situação que se coloca para ele. Com esta 

formação, os futuros administradores incorporam em todas as suas atividades a ideia de que 

são eles os protagonistas de suas vidas e os responsáveis pelo modo que ela será conduzida.  

Sob esta lógica, as ações promovidas pela AMF inserem o discente em Administração 

em contato com atividades que respondem aos Princípios do Pacto Global da ONU. Conforme 

as inúmeras ações elencadas que respondem ao primeiro objetivo desta pesquisa, os futuros 

administradores exercem em seu cotidiano a prática destas ações desenvolvendo também o 

sentido de Responsabilidade Social em sua formação como um valor de base.  

Respondendo ao terceiro objetivo específico, que visa propor novas ações a AMF 

relacionadas ao Pacto Global, esta pesquisa chegou as seguintes ações que podem ser 

implementadas no futuro próximo pela instituição. 

  Os Princípios do Pacto Global estão diretamente ligados as ações realizadas pela 

AMF. Desta maneira amplia-se a necessidade de divulgação e mensuração de resultados para 

a instituição. Uma nova ação sugerida a AMF é a criação de um website exclusivo para a 

prática de Responsabilidade Social da instituição, ou senão, agrupar estas ações com o website 

dedicado aos Oito Objetivos do Milênio, visto que estas ações são mutuamente interligadas e 

direcionadas à prática de Responsabilidade Social.  

Outra nova ação importante que a AMF pode instituir é a criação de uma disciplina 

específica na ementa do curso de Administração que aborde a Responsabilidade Social, o 

Pacto Global e os Objetivos do Milênio. Desta forma a instituição pode reforçar ainda mais o 
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conhecimento, a aplicação e a disseminação destas práticas por seus discentes e 

consequentemente, resultarão na replicação de todas elas.  

Esta pesquisa possibilitou, portanto, além de apresentar resultados obtidos pela 

instituição de ensino em questão, avalizar que novas instituições com interesse ao acesso das 

práticas pedagógicas praticadas pela AMF possam também se mobilizar a utilizar destas para 

promoverem conjuntamente a Responsabilidade Social como meio de desenvolvimento 

acadêmico e humano. Além disso, pode servir de incentivo para que outros alunos e 

pesquisadores interessados nesta área possam incrementar seus estudos e disseminarem ainda 

mais esta prática de construção responsável de si mesmo e da sociedade e que respondem aos 

anseios da humanidade.  

A AMF, a partir deste estudo, irá reforçar ainda mais as ações já existentes em relação 

ao tema desta pesquisa. Ainda para 2011, planeja um Congresso sob o tema Responsabilidade 

Social, que está diretamente vinculado ao Pacto Global e aos ODM’s. Sem dúvida, a partir da 

amostragem deste estudo, a tendência será cada vez maior em alinhar os objetivos desta 

instituição para formar administradores capazes de replicarem o aprendizado contínuo desta 

prática em seu modo operante. 

Este trabalho de conclusão de curso proporcionou ao pesquisador formalizar, de modo 

responsável, o resultado de sua própria formação em Administração pela AMF,visto que 

participou de muitas dessas ações, percebendo a mudança significativa que teve nestes quase 

quatro anos.  

Desenvolver projetos que estejam alinhados a objetivos internacionais e que visam 

promover ações de melhoria a toda à sociedade é, sem dúvida, um grande desafio e uma 

belíssima oportunidade. Durante esta trajetória, além da experiência e do crescimento 

adquirido por este pesquisador, ao final desta graduação, além de um profissional formado, 

fortaleceu-se o indivíduo que mais do que nunca, percebe a importância da Responsabilidade 

Social no íntegro de sua formação e que vai desenvolver esse aprendizado na prática de sua 

atuação. 
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