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Resumo: O presente trabalho tem como finalidade realizar uma abordagem teórica 
evidenciando a relevância da “Psicologia” como um instrumento de apoio nas reformulações 
dos ambientes de gestão da produção.  Perante a visão holística, empresas são consideradas 
sistemas abertos e, portanto, dinamicamente expostas às condições do ambiente externo. Este 
contexto nos leva ante a necessidade de fomentar idéias, tendo como foco o empreender 
sustentável.  Na concepção proposta por Pettigrew (1989), de que a cultura organizacional é 
um fator administrável, encontramos um meio pelo qual se torna possível viabilizar o 
caminho para que este processo efetivamente seja eficaz. 
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1. Introdução  
 

Sob a condição de civilizado o ser humano deixa transparecer a idéia de que existe em 
sua consciência um deliberado sentido de explorar a vida.  Para Abbagnano (2000, p.143), o 
termo “civilização” em sua acepção mais comum, designa a “capacidade de um povo em 
manifestar determinadas atividades através de suas formas mais elevadas”, ou seja, toda 
civilização é uma expressão de referência do grau de formação cultural que foi alcançado pelo 
ser humano.  Com relação à formação cultural, este mesmo autor (2000, p.225), evidencia que 
a cultura produzida por uma civilização, indica um “meio pelo qual se aplica um conjunto de 
modos criados, adquiridos e transmitidos de uma geração para outra, ou até mesmo, entre os 
membros de uma determinada sociedade, durante um determinado período de tempo”. 

Pois bem, apesar de possuírem múltiplas definições e de serem termos de caráter: 
antropológicos e sociológicos, a visão deste filósofo sobre estes conceitos nos conduz a 
seguinte hipótese: sendo a formação cultural humana um conjunto de “modos criados e 
estabelecidos” por uma determinada civilização, há de se supor que este meio pelo qual se 
“cria algo”, represente um exemplo de empreendedorismo.  Diante deste contexto, tem-se 
assim, desvelada a idéia que o empreender é uma atividade intrínseca ao homem, pois, o ser 
humano nasce e vive continuadamente empreendendo sobre algo.  Contudo, não podemos nos 
esquecer que todo empreender diz respeito a um “ato deliberado de se praticar alguma coisa” 
(FERREIRA, 1999, p. 741).  Assim sendo, nem todo agir se revela como um exemplo de 
empreendedorismo.  Portanto, seria essencial às organizações saberem: quais são os motivos 
que inclinam o ser humano à busca desse agir deliberado? 

Buscando encontrar respostas para esta questão, em Maximiniano (2002, p.41), 
encontramos a concepção de que o atual sentido da administração organizacional se faz 
presente pela compreensão de que “as mudanças em todos os tipos de ambiente, nos levam a 
uma necessidade de empreender sobre novos conceitos e técnicas”.  Não obstante a esta idéia, 
Hersey & Blanchard (1986, p.331), apontam que em virtude do dinamismo que envolve o 
universo a qual as organizações estão presentes, “não tem mais sentido perguntar se haverá 
mudanças”.  Além disso, alegam também que: “embora as mudanças façam parte da vida, 
para serem eficazes os gerentes não podem mais se contentar com o deixá-las acontecer”.   

Desta forma, é inteligível que o agir deliberado, emerge como uma resposta consciente 
que o ser humano dá perante suas necessidades de ajustamento frente ao dinamismo implícito 
no universo.  Com efeito, isto nos leva a concordar que o empreendedorismo é a expressão da 
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habilidade humana de buscar, sistematicamente, ferramentas e soluções (inovações) para os 
problemas organizacionais (FARRELL, 1993; DRUCKER, 1994) e que, portanto, se 
manifesta, principalmente, sobre duas condições: primeiramente, como a expressão de uma 
competência que está totalmente alinhada com uma “visão estratégica”, e assim, antevê os 
rumos pelo qual uma organização deverá prosseguir.  Em uma segunda hipótese, este agir 
deliberado se manifesta sob as influências de uma crise que invade um determinado setor 
produtivo e, obrigatoriamente, impele as organizações na busca por soluções.   

O atual desafio das empresas é conseguir gerar resultados eficazes através de um 
empreender sustentável, isto é, agir deliberadamente sob um modo de vida organizado, 
profundamente relacionado com o bem comum, e que conseqüentemente, seja capaz de 
assegurar a continuidade dos sistemas produtivos, de forma imediata, como também para as 
futuras gerações.  Sem dúvida alguma, a administração desta emergente configuração cultural, 
está diante do fato que seres humanos, empreendem suas atividades de acordo com as suas 
respectivas percepções e cognições.  E em se tratando desse assunto, isto nos faz lembrar da 
Psicologia, sobretudo, se levarmos em conta que “a sustentabilidade como um problema 
organizacional”, não se situa essencialmente na impossibilidade humana de empreender, mas, 
acima de tudo, pela dificuldade de pensar sobre quais são as suas reais possibilidades e 
necessidades frente ao dinamismo implícito no universo. 
 
 
2. Cultura organizacional e suas implicações psicológicas 
 

 A cultura organizacional é sem dúvida alguma um fator preponderante para o sucesso 
de uma empresa, uma vez que este aspecto, de alguma forma sempre irá agir como um 
elemento impulsionador ou restritivo de seu desempenho.  Fortalecendo esta idéia, Pettigrew 
(1989, p.146) afirma que “no nível mais profundo, a cultura é pensada como um conjunto 
complexo de valores, crenças e pressupostos que definem os modos pelo qual uma empresa 
conduz seus negócios”.  Conseqüentemente, isto implica dizer que diante deste grau de 
relevância, encontramos na cultura organizacional, mais um problema a ser administrado.   

Quanto ao fato de existir ou não, alguma possibilidade de se administrar à cultura de 
uma organização, o próprio Pettigrew (1989 p.145), “aponta que em seu sentido prático a 
resposta é: afirmativa, apesar das dificuldades! Já em seu sentido acadêmico, alega que tudo 
depende do ponto de vista daquele que irá abordar o assunto”. 

Em uma outra perspectiva, Schein (1985), já compreendia que a cultura organizacional 
se estabelece efetivamente de acordo com um conjunto de experiências, nas quais a adaptação 
externa e a integração interna são encontradas sob premissas básicas, legitimadas por um 
determinado período de tempo e grupo.  Neste sentido, é importante reconhecer que este autor 
aponta para aquilo que talvez seja, o maior problema relativo à questão do empreender de 
forma sustentável.  Pois, ao abarcar estes aspectos externos, incorremos na obrigação de 
possuir uma cultura organizacional que visa empreender seus esforços conscientes de uma 
possibilidade, ou ainda, de uma necessidade de compartilhar, cooperar e responder com o 
todo e para o todo. 

Um sentido de síntese ou de comunhão e união com o todo, têm inspirado cada vez mais 
o ser humano a empreender suas atividades de forma mais sinérgica.  A rigor, desde os seus 
primórdios, a humanidade revela esta tendência através da formação de suas sociedades.  De 
acordo com Chiavenato (1994, p.66), a “sinergia representa um movimento de convergência 
das partes que constitui um todo, buscando através de uma combinação de seus esforços 
obterem um resultado potencializador”.  Segundo Franco (2001, p. 45), o principal atributo de 
um empreender sustentável se encontra “no padrão de organização que um sistema adquire e 
mantém ao longo do tempo em virtude de ter adquirido certas característica que lhe conferem 
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capacidades autocriativas”.  De certo modo, esta capacidade autocriativa representa uma das 
formas de manifestação do resultado potencializador gerado pelo “efeito sinergístico”.  Além 
disso, será sob os efeitos deste padrão organizado que a durabilidade de um processo irá se 
manifestar de forma sustentável. 

A moderna administração descreve através de sua história os caminhos pelo qual a 
cultura organizacional, tem avançado com relação a este “sentido de síntese” e o atual 
imperativo de se encontrar um “padrão de organização” em seus processos produtivos.  
Maximiniano (2002) revela que em seus primórdios a abordagem administrativa, situava-se 
predominantemente nas esferas das tarefas.  Em seguida, avançou sobre a necessidade de um 
aprimoramento estrutural, sem, contudo, abandonar a atenção na eficiência, ou mesmo, ir 
além da busca da maximização do capital investido, por meio do controle dos seus recursos 
internos.  Esta forma de pensar tendo como base exclusivamente os aspectos internos, 
somente começou a ser interrompida quando o sentido de empreender no ambiente 
organizacional avançou sobre pontos de vista, mais amplos, culminando este processo com a 
adoção do pensamento sistêmico. 

Com relação à aplicação do enfoque sistêmico, Chiavenato (1994) reconhece que uma 
de suas finalidades é proporcionar uma melhor perspectiva de orientação frente às 
complexidades que o processo administrativo possui.  Além disso, enfatiza também que este 
modelo de “visão integrada”, nos obriga a ir além dos aspectos internos, promovendo então, a 
necessidade de se estabelecer planejamentos estratégicos mais elaborados.   

De acordo com Lobato (2003, p.39), o planejamento das “diretrizes da estratégia 
corporativa são ditadas pela visão, missão e valores da organização”, isto é, são edificadas por 
alguns dos vários aspectos que constitui a formação de uma cultura organizacional.  Do 
mesmo modo, Lorsch (1990), também já afirmava sobre este poder de influência dessas 
premissas, contudo, ainda advertia que a cultura organizacional em determinadas ocasiões age 
como uma barreira invisível, dificultando assim, as possibilidades de uma empresa programar 
algumas mudanças e ajustamentos perante seus respectivos mercados.  Diante deste contexto, 
surge a seguinte pergunta: como poderíamos evitar uma possível cegueira provocada por uma 
cultura organizacional e impedir que este fator cultural não nos torne reféns das crises? 

 
Pensamento sistêmico e percepção 

 
De acordo com a Teoria Geral dos Sistemas, os limites de um sistema e seu ambiente 

são relativos a um observador e, portanto, arbitrários (BERTALANFFY, 1976).  Assim, ao 
ser elaborado o planejamento estratégico deve se levar em conta que o mesmo não dependem 
do próprio sistema em si.  Mas, sobretudo, das lideranças que irão delimitá-lo.  Desta forma, 
ao ser programada uma estratégia de ação, uma organização deve, acima de tudo, procurar 
perceber como esta sua necessária “arbitrariedade” está sendo exercida pelas suas lideranças.   

Um outro fator não menos importante com relação à aplicação da teoria geral dos 
sistemas esta ligada ao fato do enfoque sistêmico se caracterizar como uma ferramenta de 
caráter intelectual (BERTALANFFY, 1976; MAXIMINIANO, 2002).  Porém, Pettigrew 
(1989, p.145), enfatiza que o processo administrativo é algo muito além de uma ingênua 
atividade intelectual.  Além disso, alega que “observar o processo de desenvolver estratégias 
por meio de um processo analítico de racionalização, não é um ponto de partida útil para 
responder a pergunta: se a cultura organizacional é algo administrável?”.   

A princípio, esta colocação nos leva a um impasse, pois, se o enfoque sistêmico é uma 
ferramenta de caráter intelectual, como poderíamos ter a certeza de que através de sua 
aplicação, também seria possível administrarmos a cultura organizacional? 

Procurando examinar o problema com um pouco mais de profundidade, obviamente, 
contataremos que além de análises, a ferramenta intelectual também é capaz de desenvolver 
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outras formas de atitudes mentais como, por exemplo: a síntese.  O pensamento sintético 
consiste em um processo mental oposto à análise, essencialmente, vai do simples ao 
complexo, uma vez que tende a “agregar algo” sobre aquilo que de certa forma já está 
decomposto. (ABBAGNANO, 2000, p.905).   

Ainda, em se tratando de atitudes mentais, não seria demasiado o bastante, lembrar que 
toda análise se caracteriza pela decomposição de um todo em suas partes constituintes.  Um 
modelo prático de como funciona este processo da análise pode ser alcançado e compreendido 
facilmente quando mentalmente isolamos um objeto de seu contexto maior, como por 
exemplo: uma caneta entre outros inúmeros objetos, em cima de uma mesa. Uma 
decomposição, inexoravelmente, nos conduz a separatividade. Todavia, é preciso reconhecer 
que esta separatividade é apenas necessária, para que haja um delineamento ou delimitação de 
um problema, que por assim dizer, prepara o caminho para a aplicação da síntese.   

Desse modo, a análise e a síntese não produzem, necessariamente, um conflito mental.  
A desordem mental, somente poderá ser encontrada se os valores atribuídos ao aspecto 
decomposto (analisado) forem incompatíveis com a realidade que o mesmo apresenta.  Assim, 
não é através da análise em si mesma, que encontraremos a impossibilidade de se administrar 
uma cultura, ou então, de aplicar o pensamento sistêmico; todo o problema está na percepção 
(apreciação) daquilo que valorizamos e, por conseguinte, nos motiva. 

Simões (1985, p.33), através de uma linguagem específica, indica que tanto “os 
mecanismos de captação de energia (informações) do ambiente e a transdução (transformação 
de um tipo de energia em outro) são os mesmos em todos os seres humanos, o que difere de 
uma pessoa para a outra, diante de uma mesma situação de estímulos é a percepção”.  Logo, 
para que os modelos mentais se modifiquem é preciso encontrar um diferenciado modo de 
selecionarmos e interpretarmos os dados sensoriais que o ambiente nos oferece.   

Assim, não é em vão que vários autores afirmam que a transformação de uma cultura 
organizacional somente poderá ser obtida através da aplicação de um sentido de percepção 
diferenciado, capaz de alterar os valores e os padrões mentais pré-existentes (PETTIGREW, 
1989; MOTTA, 1994; SENGE, 2004).  Com efeito, este é o único caminho pelo qual a 
estratégia organizacional encontrará sua “relativa condição” de evitar, os possíveis efeitos da 
cegueira cultural e conseqüentemente de uma crise.  Portanto, é preciso que as lideranças 
adquiram e desenvolvam plenamente esta habilidade através de uma educação complementar, 
uma vez que, “seres humanos, empreendem suas atividades de acordo com as suas respectivas 
percepções e cognições”, conseqüentemente, “a sustentabilidade como um problema 
organizacional”, não se situa essencialmente na impossibilidade humana de empreender, mas, 
acima de tudo, pela dificuldade de pensar sobre quais são as suas reais possibilidades e 
necessidades frente ao dinamismo implícito no universo.   

 
 

3. Administração e Psicologia 
 

Apesar das incursões anteriores, foi somente através da teoria comportamental que o 
ambiente organizacional e a Psicologia, efetivamente se alinharam na busca de um sentido de 
aplicação comum.  Segundo Maximiniano (2002), o enfoque comportamental se caracterizou 
pela introdução e busca da aplicação de uma linha de pensamento multidisciplinar sob o 
ambiente organizacional.  Este processo ocorreu de maneira tal que ao conhecimento 
administrativo, foi incorporado à participação dos estudos de diversos ramos da ciência dentre 
os quais se encontram: a Antropologia, a Psicologia e a Sociologia.   

De certa forma, é importante destacar que a aplicação do enfoque comportamental, não 
deixa de ser um exemplo de uma atitude mental intermediada pela síntese, bem como o 
resultado proveniente de um ajustamento do senso de percepção de algumas lideranças, frente 
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às necessidades que as questões organizacionais exigem.  Sem dúvida alguma, foi com este 
aporte multidisciplinar, que a Administração encontrou através da Psicologia um adequado 
instrumento de apoio para transformar a complexidade da capacidade humana de: aprender, 
liderar, motivar e tomar decisões, em “competências” mais eficazes.  

Embora a base desta co-participação da Psicologia, a princípio tenha se concentrado 
basicamente sobre o estudo do comportamento humano, Chiavenato (2002, p.111) alega um 
detalhe um tanto quanto interessante.  Ao contrário do que habitualmente se pensa, as idéias 
da teoria comportamental da Administração, não deve ser confundida com os pensamentos da 
Escola Behaviorista de Watson, pois, apesar de ambas se fundamentarem no comportamento 
humano, a conotação da abordagem aplicada à questão empresarial tinha como foco de 
orientação, encontrar aplicabilidade sobre “conceitos subjetivos e teóricos tais como: 
sensação, percepção, emoção e atenção”.  No entanto, apesar de temas como a percepção 
terem sido prontamente reconhecidos em sua relevância, os mesmos não conseguiram ir além 
de poucas abordagens superficiais.  Segundo Heckhausen & Weiner (1973, p.143), “a 
controvérsia de saber se o comportamento deveria ser conceituado como mecânico ou 
cognitivo é um assunto antigo dentro da recente história da Psicologia”. Ainda que no início o 
mecanicismo expresso pelo “pensamento behaviorista” tenha levado vantagem sobre a 
questão, foi somente a partir dos anos 60, que este quadro, definitivamente, passou por uma 
grande reformulação, e por assim dizer, os fatores mentais foram novamente incorporados a 
Psicologia.   

Atualmente, ainda que todos os behavioristas concordem sobre a possibilidade de se 
estabelecer uma ciência do comportamento, o mesmo não ocorre com relação à idéia de que 
também é possível se instituir uma “ciência da mente”. Para os behavioristas: percepção, 
atenção e mente, não são comportamentos e de tal modo, apenas podem ser inferidos de um 
comportamento global expresso (BAUM, 2006).   Encontra partida, Fetzer (2000), já admitia 
à possibilidade de alguns cientistas que estudam o comportamento humano contestarem a 
necessidade de se estudar a “mente”, através do estabelecimento de uma ciência da cognição.  
Porém, ao mesmo tempo, em que reconhece este fato também relata que por meio das ciências 
cognitivas estamos encontrando “novas formas de se abordar antigos problemas sobre a 
natureza das mentes” e, consequentemente, abrindo espaço para que estes fenômenos nos 
auxiliem na resolução dos problemas humanos. 

Controvérsias à parte, nosso interesse está em buscar um referencial de apoio para que 
as reformulações dos ambientes de gestão da produção encontrem uma maneira mais eficiente 
e eficaz de efetuarem um empreender sustentável.  Diante daquilo que já foi exposto, este 
sentido somente poderá ser obtido através da efetiva transformação de nossas percepções e 
cognições, bem como pelos conseqüentes reflexos que isto pode promover sobre as bases 
culturais de uma organização.  Reconhecidamente, mudanças de percepção poderão ser 
deliberadamente conduzidas e alcançadas pelo emprego de um modelo cognitivo de 
aprendizagem (SIMÕES, 1985; MOTTA, 1994; SENGE, 2004). Por conseguinte, isto nos 
leva a supor que a sustentabilidade de uma determinada forma de empreender dentro dos 
sistemas produtivos somente poderá ser alcançada em seu sentido mais pleno se as lideranças 
se submeterem a um processo de educação complementar tendo como base o modelo 
cognitivo.  
 

   
4. Empreendedorismo sustentável e sua aplicabilidade 
 

A efetiva aplicabilidade, de uma competência requer o auxílio de um trabalho de 
aperfeiçoamento.   É pela falta de uma base estrutural de conhecimentos que a aplicação de 
um determinado potencial não se transforma em uma resposta mais eficiente e eficaz 
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(MAXIMINIANO, 2002).  Desta forma, buscando suprimir suas possíveis deficiências com 
relação ao desempenho de alguma competência, as organizações, habitualmente, não medem 
esforços na busca de programas de treinamento e desenvolvimento humano.   

De uma maneira geral, os processos de aprendizagem organizacional se apresentam 
como um “esforço planejado” para auxiliar os indivíduos a desenvolverem suas respectivas 
capacidades (SPECTOR, 2006).  Muito embora, possamos reconhecer esta diligência, no que 
concerne aos aspectos que influem e envolvem as possibilidades de se administrar uma 
cultura organizacional, o quadro nem sempre é assim.  Ciente desta condição, Pettigrew (1989 
p. 146) já ressaltava veementemente a possibilidade, mas também a dificuldade de se 
modificar o cerne das crenças e valores edificados por uma organização, dizendo que é mais 
fácil somente ajustar as manifestações de uma cultura, tendo em vista que mudanças nas 
crenças e valores, necessariamente, irão envolver aspectos como: “o pensamento e sua 
correspondente ação sob os mesmos”. 

A chamada questão da aplicabilidade, principalmente, dos assuntos correlacionados 
com a Psicologia tem influenciado e muito, o desempenho de algumas organizações, uma vez 
que, a distância entre a aprendizagem conceitual e a aprendizagem operacional é algo muito 
grande (MOTTA, 1994).  Sem qualquer sombra de dúvidas, talvez, este seja um dos maiores 
entraves encontrados atualmente no ambiente organizacional.  Desta maneira, qual seria a 
solução para esta questão?  Quais seriam as contribuições que a Psicologia como ciência, 
poderia trazer as organizações para uma possível administração da cultura organizacional, 
bem como para as atuais necessidades de reformulações dos sistemas de produção? 

Acreditamos que a reposta para estas questões esteja na educação.  Consensualmente, 
este processo é reconhecido como o melhor veículo de formação e transformação do ser 
humano.  Logo, é por intermédio dele que a Psicologia também sugere sua respectiva solução.   

Efetivamente, o processo educacional se realiza através da aprendizagem.  Sob a ótica 
de diversos autores, a aprendizagem se caracteriza como um processo através do qual é 
promovida uma alteração do comportamento em função da experiência (teórica ou prática) 
adquirida frente a um determinado conhecimento.  De certa forma, na medida em que nos 
empenhamos em conhecer e fazer algo, de alguma maneira isto acaba nos beneficiando para 
compreendê-lo e realizá-lo melhor (MOTTA, 1994; MINICUCCI, 2000; SPECTOR, 2006).   

Complementando esta idéia, Lent (2005), afirma que é através da aprendizagem que 
encontramos a oportunidade de orientar o comportamento e também o pensamento.  Ao se 
referir sobre o pensamento, vemos que este autor acrescenta o fator essencialmente citado 
anteriormente por Pettigrew.  Porém, para que haja uma maior aceitabilidade sobre esta 
hipótese é preciso ampliar nossos conhecimentos sobre aquilo que possa ser o pensamento.   

 
Conceitos psicobiológicos uma breve explanação 

 
O atual avanço obtido pelas ciências da cognição traz consigo algumas orientações 

sobre a natureza do pensamento, assim como, uma possível alternativa para a minimização 
dos efeitos provocados pela falta de aplicabilidade de determinados conhecimentos.   

Por intermédio de uma visão psicobiológica, pode se dizer que os modelos mentais 
representam os substratos de um pensamento.  Necessária e voluntariamente, é na ausência 
física de um estímulo ou objeto que as imagens mentais surgem.  Conseqüentemente, temos 
que: “os objetos mentais imbricam-se uns aos outros como os elos de uma corrente, e o 
desenvolvimento deste fluxo no tempo constitui o pensamento”.  É importante também 
entender que as representações (imagens mentais) que constituem um pensamento são 
resultantes, da evocação de: um significado ou conceito, previamente elaborados pela 
percepção e armazenados na memória (BRANDÃO, 2004 p.180-181). 
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Quanto à percepção, esta não é um simples processo que reproduz um objeto da mesma 
maneira que uma máquina fotográfica captura uma imagem.  Sendo um procedimento mais 
elaborado, abrange algo mais que uma simples captação da informação sensorial (sensação). 
Ao buscar organizar os dados elementares (estímulos), este processo se acerca de relacioná-
los com os conhecimentos pré-existentes na memória. De certo modo, a percepção deve ser 
considerada um artifício mental contextual-dependente, pois, necessariamente, também utiliza 
dados da experiência de vida, de fatores genéticos e ontológicos (SIMÕES, 1985).   

Segundo Sternberg (2000), as possibilidades de mudanças dos respectivos significados 
ou conceitos que a percepção cria, salvo algum problema de desordem mental, podem ser 
realizados pelo cérebro humano através de novas tentativas ou alternativas de interpretação de 
um determinado estímulo.  Estas transformações ficarão armazenadas na memória e irão 
constituir os novos padrões mentais que alimentarão as novas possibilidades de organização 
de um pensamento. 

Com base nestas informações, obviamente, se fortalece a idéia de que o pensamento é 
capaz de influenciar na aplicabilidade de uma competência ou de um comportamento, 
contudo, isto não chega a ser uma novidade.  A inovação sobre o assunto talvez esteja ligada 
ao fato de que pensamentos, literalmente falando, ocorrem somente quando deliberadamente 
são desencadeamos e sustentados por meio das imagens mentais.  Franco (2001 p. 46) afirma 
que “se um sistema é sustentável, então ele também é durável porque é capaz de se auto-
organizar, de se reproduzir, enfim, de autocriar as condições para a sua continuidade”.  E com 
o pensamento o processo não deixa de ser o mesmo. 

Ainda em se tratando de conhecimentos psicobiológicos, é fundamental também saber 
que os significados ou conceitos, das imagens mentais são “lembrados” mais pela qualidade 
da percepção, do que pela própria sensação que eles possuem, pois, a sensação é o resultado 
contíguo da ativação de um processo sensorial, enquanto que a percepção, se relaciona com o 
final deste processo resultando no reconhecimento de uma informação (BRANDÃO, 2004).   

Desta forma, lideranças que somente focam os resultados pelas sensações que elas 
produzem, não estão habilitadas a encontrar e aplicar, meios de ação efetivos e eficazes 
quando exercem suas respectivas funções.  Este tipo de liderança, sedada pela “sensação”, 
obviamente, não consegue fazer avaliações corretas e menos ainda, criar soluções de caráter 
empreendedor.  Assim sendo, poderíamos sugerir aos programas de educação corporativa, a 
busca por atividades que enfocam uma possibilidade de encontrarmos um maior 
aperfeiçoamento da capacidade de atenção e concentração, uma vez que estes fenômenos 
estão diretamente ligados a manutenção de uma eficaz atividade de cognição seletiva.  Ainda 
no que concerne à indicação do aprimoramento destes respectivos fenômenos, segundo Lent 
(2005 p. 579), “prestar atenção é focalizar a consciência, concentrando os processos mentais 
em uma única tarefa principal e colocando a demais em segundo plano”. 

 
 
5. Considerações Finais 
 

O empreendedorismo sustentável vai muito além do ponto de vista psicológico, 
contudo, a necessidade de transformar a cultura organizacional e afastarmos o foco do homem 
de negócios do âmbito dos desejos arbitrários, conduzindo-o ao encontro da aplicação de uma 
atitude mental deliberada se tornou algo premente.   

Com a mente ocupada constantemente pelas sensações, não estamos capacitados a 
pensar, criar e desenvolver ou ainda desempenhar adequadamente nossas competências.  
Presos aos efeitos das sensações, nossas percepções se alteram constantemente, não 
encontrando assim, a estabilidade necessária para que o pensamento empreendedor possa 
emergir, trazendo consigo as soluções necessárias para que o ambiente de gestão da produção 
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concretize resultados de maneira mais eficiente e eficaz.  Esta ênfase de desenvolver o sentido 
de síntese, não é, simplesmente, mais uma forma de expressão reducionista.  Mas, sobretudo, 
um incentivo pela busca de uma aplicação sinérgica das habilidades mentais que o ser 
humano possui frente ao dinamismo implícito no universo.  

É pela aplicação de uma adequada educação complementar que encontraremos formas 
de transformar a miopia de qualquer cultura organizacional.  Não podemos nos esquecer que 
seres humanos empreendem suas atividades de acordo com as suas respectivas percepções e 
cognições.  Conseqüentemente, “a sustentabilidade como um problema organizacional”, não 
se situa essencialmente na impossibilidade humana de empreender, mas, acima de tudo, pela 
dificuldade de pensar sobre quais são as suas reais possibilidades e necessidades frente ao 
dinamismo implícito no universo.   

A consciência da necessidade de se empreender de forma sustentável é um novo desafio 
e ao mesmo tempo, uma imposição para se evitar futuras crises.  Invariavelmente, novos 
desafios surgirão na medida em que o dinamismo do universo exerce seu papel.  Na medida 
em que as idéias contidas no “pensamento sistêmico” forem incorporadas e transformadas em 
atividades mentais, um novo caminho será construído para o ser humano.  Sem qualquer 
sombra de dúvidas, reconhecemos que precisamos de mais pesquisas básicas, mais qualidade 
na educação corporativa e ainda “cases”, que possam averiguar de forma mais profunda estas 
hipóteses apresentadas.  
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