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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a questão da inserção da sustentabilidade 

na estratégia e nos negócios das empresas brasileiras. Bem como a sua relação 

com produtos e serviços mais sustentáveis. Um referencial teórico sobre as 

questões empresariais de estratégia, planejamento estratégico, tipos de estratégias 

e o que seria a economia verde foi apresentado ao longo do texto. Além disso, foram 

debatidos o tema da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e a sua relação 

direta com as empresas. Dentro deste contexto, colocou-se os principais indicadores 

de sustentabilidade que estão sendo utilizados nas corporações. E na sequência, 

explicitou-se os conceitos principais de produtos e serviços sustentáveis, o que deve 

ser a cerne de qualquer empresa, a razão de existência da organização que busca a 

lucratividade. A ligação entre as questões da sustentabilidade como estratégia das 

empresas foi apresentada por meio de uma análise qualitativa com base nas 

empresas do Guia Exame de Sustentabilidade 2011. Além desta análise, algumas 

pesquisas de mercado sobre o tema foram colocadas para apresentar um 

conhecimento prévio já existente. E finalmente, foram apresentadas duas pesquisas, 

a primeira quantitativa focada nos profissionais de sustentabilidade mostrando a sua 

perspectiva em relação a sustentabilidade nas estratégias das empresas no Brasil. A 

segunda pesquisa é qualitativa com cinco profissionais especialistas de 

sustentabilidade. Esta pesquisa buscou aprofundar as questões colocadas na 

pesquisa quantitativa e qualificar todos os pontos acima abordados. O resultado é a 

percepção de que a sustentabilidade ainda não está inserida na estratégia de 

negócios da maioria das empresas brasileiras e que, para existir a sustentabilidade 

na estratégia de negócios da empresa, é necessário ter produtos e serviços mais 

sustentáveis, além dos já existentes processos, indicadores, atividades, práticas, 

projetos e planos sustentáveis. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Economia Verde, Estratégia para 

Sustentabilidade, Sustentabilidade, Produtos e Serviços Sustentáveis. 
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ABSTRACT 

Objective of this academic research is to analyze sustainability as part of business 

strategy in companies originally from Brazil. Moreover, research was designed in 

order to identify the commitment of those companies with sustainable products and 

services. Theory used as reference focus on issues related to strategy, strategic 

planning, types of strategy and green economy; all of them here exposed.  In 

addition, sustainability was discussed, as well as sustainable development and its 

direct relation with mentioned companies. In this context main sustainability indexes 

related to Brazilian companies studied were considered followed by an explanation of 

main concepts related sustainable products and services, that should be considered 

nuclear for companies, the reason why they seek for profit. Link between 

sustainability and the strategy for those companies was presented through a 

quantitative analysis made based on what was published at Guia Exame de 

Sustentabilidade 2011 which information was completed by a market research; that 

means, two researches were pointed, first one quantitative focus on professionals 

from sustainability area and the other, qualitative done focus on five experts on that 

field, whose objective was to detail results from quantitative part. As a result, 

research pointed that sustainability has not been considered as part of strategy on 

the majority of Brazilian companies and to do so, it would be necessary to have 

sustainable products and service in addition of existing processes, index, activities, 

projects, tasks and sustainable plans. 

 

Keywords: Sustainable Development, Green Economy, Sustainability Strategy, 

Sustainability, Sustainable Products and Services. 
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INTRODUÇÃO 

O tema da sustentabilidade pode ser observado em todos os lugares: na 

televisão, nos jornais, nos anúncios, nos desenhos animados, nos filmes, nas redes 

sociais na internet, nas camisetas, nas marcas das empresas e entre tantos outros 

lugares. Nos jornais lê-se sobre as catástrofes ambientais como o Katrina ou o 

terremoto no Haiti ou o Tsunami no Japão. No noticiário de televisão se transmite a 

morosidade do encontro dos líderes mundiais para que sejam emitidos menos 

carbono para a atmosfera que recebem nomes em siglas como COP ou Rio+20. Nos 

filmes aparecem seres de outros planetas, como em Avatar ou Star Trek, 

defendendo a natureza e a base do seu planeta contra homens insaciáveis, 

sedentos por poder. Nos desenhos animados existem diversos animais 

humanizados, falando e andando em duas patas, que tentam fazer a coleta seletiva 

básica que os “evoluídos” homo sapiens não conseguem. Nas mídias sociais e 

redes muitos “posts” de Twitter e Facebook com animais sofrendo e com o tema 

social de todo o mundo. Ainda constata-se a maioria dos bancos brasileiros se 

tornando mais verdes, grande parte das empresas de cosméticos avaliando os seus 

fornecedores, a indústria automobilística e a logística pensando na emissão de CO2, 

as indústrias eletroeletrônicas desenvolvendo a reciclagem, as empresas extratoras 

de minérios e derivados da natureza estudando o seu legado na região, enfim, 

diversas ações buscando um objetivo maior e comum. 

Com este conceito sendo colocado diariamente em pauta, existe a questão da 

complexidade do tema e como as empresas inserem a sustentabilidade nas suas 

atividades. Nesta linha, o objetivo principal deste documento é uma análise sobre a 

questão da inserção da sustentabilidade na estratégia e nos negócios das empresas 

brasileiras. Bem como a sua relação com produtos e serviços mais sustentáveis. 

Além de apresentar alguns conceitos importantes de desenvolvimento sustentável, 

economia verde, produtos sustentáveis, entre outros; assim como tópicos de gestão 

empresarial como a questão estratégica. 

Grande parte do nosso sentimento de impotência frente às dinâmicas 

econômicas vem do fato de que simplesmente não temos instrumentos para 

saber qual a contribuição das diversas atividades para o nosso bem estar. O 

clamor quase histérico da mídia por alguns pontos percentuais 

suplementares de crescimento do PIB age sobre a angústia generalizada do 

desemprego, e tira o nosso foco do objetivo principal que é a qualidade de 
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vida da sociedade, deixando as pessoas confusas e mal informadas. 

Pessoas mal informadas, naturalmente, não participam (DOWBOR, 2008, p. 

33). 

A busca frenética pelo crescimento do PIB nos governos e o aumento do lucro 

nas empresas faz com que se esqueça da real busca de atividades e produtos para 

o bem estar do ser humano no planeta. E mais do que isso, para se conseguir este 

bem estar utópico para todos, está se consumindo os recursos não renováveis do 

planeta de uma forma não planejada. 

Chegou-se a um ponto crucial em que o futuro da nave espacial Terra, dos 

tripulantes aos passageiros, não é mais, como outrora, assegurado. Existem 

condições técnicas de devastar a biosfera, impossibilitando a aventura humana. Esta 

é a nova radicalidade que relativiza todas as demais questões, no sentido de fazê-la 

menores e no sentido de colocá-las, todas, em relação a ela. A verdadeira questão 

que deve-se ocupar é, então, em que medidas se garante a sobrevivência da Terra 

com seus ecossistemas e preserva-se as condições de vida e de desenvolvimento 

da espécie homo sapiens et demens (BOFF, 2008). 

Apesar de todas estas argumentações e demonstrações da emergente 

necessidade de uma real troca de cultura e pensamento sistêmico e holístico, dos 

desafios e dificuldades do planeta, a maioria dos atuais empregados, gerentes, 

executivos e conselheiros de empresas, segundo Wilhelm (2009), continuam com as 

mesmas frases de sempre: 

- “Eu tenho que me preocupar com o primeiro Botton line” (segundo o 

conceito do Triple Botton line seria o econômico). 

- “Nós não podemos investir nisso agora!” 

- “Isso vai custar mais”. 

- “Eu não lido com questões ambientais”. 

- “Eu estou esperando a produtividade de cada trimestre, e com tudo o 

que acontece, as questões climáticas realmente não são prioridade”. 

- “Mesmo se fizermos todo o melhor que pudermos, ainda existirão 

brechas para os ambientalistas, então o que você deseja?” 

Mas como alterar esta realidade, este modelo vigente? Senge, Jaworski, 

Scharmer e Flower (2007) colocam que ver de uma maneira nova começa quando 

se interrompe o modo habitual de pensar e perceber. E citam o cientista da cognição 

Francisco Varela, que explica que para desenvolver esta capacidade pressupõe 
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“suspensão, distanciamento do fluxo costumeiro (de pensamento)”. Para Varela, a 

suspensão era o primeiro “gesto” básico para aprimorar a percepção. Fazer uma 

pausa não significa destruir ou ignorar os modelos mentais que já temos da 

realidade – isso seria impossível, ainda que se tentasse. Significa isto sim, o que 

David Bohm, famoso físico, de “dependurar nossos pressupostos diante de nós”. 

Assim fazendo, começamos a identificar pensamentos e modelos mentais como 

produtos de nossa própria mente. E, quando tomamos consciência de nossos 

pensamentos, eles passam a influenciar menos aquilo que enxergamos. Fazer uma 

pausa nos permite “ver o nosso ver”. 

Antes de interromper o modo habitual de pensar e perceber, é preciso 

entender quais são os modelos mentais existentes nas questões da 

sustentabilidade, estratégia, tendência e realidade, para com isso começar a pensar 

no futuro. 

No futuro, o improvável acontece no lugar do provável. Será que nossa 

imaturidade pode ser superada? É possível, ainda que improvável. Os 

grande movimentos, entretanto, começam de grandes movimentos, 

entretanto começa de forma pequena. O cristianismo e o Islã começaram 

com um profeta e ambos se transformaram em fenômenos gigantescos. 

Isso mostra que devemos esperar o improvável. Jovens vêm me dizer que 

não temos nenhuma causa hoje em dia pela qual lutar, como eu tinha na 

minha época. Eu digo: sim, vocês têm a causa mais gigantesca, que é o seu 

destino. É preciso que consideramos o futuro com a possibilidade da 

esperança (MORIN,2008). 

O WBCSD – World Business Council for Sustainable Development, 

representado no Brasil pelo CEBDS – Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável, por meio do seu documento Visão 2050, busca com o 

movimento empresarial visualizar as possibilidades do futuro do planeta. O 

documento trata de três questões: Como seria um mundo sustentável? Como 

podemos fazê-lo acontecer? Que papel podem desempenhar as empresas para 

assegurar um progresso mais rápido em direção a esse mundo? 

As conferências das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável é 

um destes grandes movimentos, que se acredita ser um passo para uma ponto de 

equilíbrio entre o futuro dos governos, empresas, ONGs e cidadãos. A Rio+20, 

Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, foi realizada 

de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro. A Rio+20 foi assim 
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conhecida porque marcou os vinte anos de realização da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e contribuiu para definir a 

agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. Nesta Rio+20 

foram debatidos dois temas principais: A economia verde no contexto do 

desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e a estrutura institucional 

para o desenvolvimento sustentável. 

Na coletiva de imprensa que marcou o encerramento da Rio+20, Fu Chengyu, 

membro do Global Compact das Nações Unidas e presidente do Sinopec Group, 

destacou que esta foi a maior conferência já realizada pelas Nações Unidas com 

representantes do setor financeiro e do empresariado. Um dos espaços dedicados 

aos temas empresariais foi o Fórum de Sustentabilidade Corporativa da Rio+20, 

realizado entre 15 e 18 de junho pela ONU Global Compact Local Network. Cerca de 

1.500 líderes empresariais de pequeno, médio e grande porte dos mais diferentes 

setores estiveram presentes para debater como atingir um objetivo comum: trabalhar 

com responsabilidade, trazendo benefícios para empresas e para o mundo. 

Segundo Fu Chengyu, eles declararam que a sustentabilidade corporativa 

contribui para a sustentabilidade global e anunciaram 200 compromissos 

empresariais. Esses objetivos foram compilados em um documento entregue ao 

secretário-geral das Nações Unidas Ban Ki-moon. Entre as decisões acordadas 

durante o fórum estão: a oferta dos líderes empresariais em fazer parte da criação e 

promoção de um novo Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável; a declaração 

assinada por 45 CEOs de grandes companhias, fornecendo aos governos 

estratégias para um melhor uso da água e definição de estruturas que podem ajudar 

empresas a reduzir o uso e restauração dos recursos naturais; e o comprometimento 

de aproximadamente 300 instituições de ensino superior em colocar o 

desenvolvimento sustentável no centro do currículo acadêmico.1 

Como percebe-se, o tema da sustentabilidade na empresa e nas estruturas 

de negócios está sendo discutido globalmente, este trabalho busca acrescentar ao 

debate esta importância da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável 

diretamente na estratégia do negócio das empresas brasileiras. Sempre com base 

na preocupação de como isso também pode afetar o planeta. Algumas empresas 

                                                             
1  Fonte: Empresários registraram promessas de ação em documento na Rio+20, 05/07/2012, 12:00, site 
http://www.rio20.gov.br/sala_de_imprensa/noticias-nacionais1/empresarios-registraram-em-documento-
promessas-de-acao-na-rio-20. Acesso em: 28 jul. 2012. 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estão sendo afetadas por estes temas diretamente, desenvolvendo produtos e 

serviços que agridam menos o meio ambiente e as pessoas, bem como melhorando 

processos e tornando-os mais socialmente inclusivos e eticamente coerentes. Se 

não desta maneira, estão sendo afetadas por leis cada vez mais coercitivas nas 

questões ambientais e sociais; trabalhando com uma população cada vez mais 

informada, interativa e crítica; sendo prejudicadas na sua reputação por 

organizações não governamentais; e principalmente afetando diretamente o valor de 

suas ações em bolsas de valores com critérios socioambientais. 

Entende-se que esta temática é fundamental para o debate do futuro das 

organizações e da economia planetária, uma vez que os recursos ambientais / 

sociais do planeta começam a ficar escassos, como já abordado, e existe uma 

grande população se preparando para consumir. Porém, muitas empresas ainda não 

estão entendendo como este processo ou inserção pode agregar e render valor para 

os acionistas e para os seus stakeholders. 

É fundamental conhecer os principais conceitos, ideias e exemplos sobre o 

tema da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e a sua relação direta com 

as empresas para este raciocínio. Dentro deste contexto entram também os 

principais indicadores de sustentabilidade que estão sendo utilizados nas 

corporações que mostram quantitativamente e qualitativamente um controle para 

estas questões. E finalmente, os conceitos principais de produtos e serviços 

sustentáveis, o que deve ser a cerne de qualquer empresa, a razão de existência da 

organização que busca a lucratividade como razão da busca. 

 Para entender um pouco mais a ligação entre as estratégias das empresas e 

a temática da sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável é importante um 

referencial teórico sobre as questões empresariais de estratégia, planejamento 

estratégico, tipos de estratégias e o que seria a economia verde. Com isso, a clareza 

do alinhamento de conceitos teóricos fundamentais de estratégia que é a base ou 

cérebro de uma empresa, juntamente com as questões de sustentabilidade. 

Para aferir as questões da sustentabilidade com a estratégia das empresas foi 

realizada uma análise qualitativa com base no Guia Exame de Sustentabilidade 

2011. Esta análise é baseada nos dados que a revista mostra e comparativamente 

ao modelo de cinco estágios de evolução na empresa do artigo Por que a 

sustentabilidade é hoje o maior motor da inovação? de Nidumolu, Prahalad e 

Rangaswami (2009). Além desta análise algumas pesquisas de mercado sobre o 
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tema são colocadas para apresentar um pouco do entendimento prévio já existente. 

A ideia desta parte é mostrar a efetividade do conceito de sustentabilidade já 

permeando as estratégias de negócios das empresas listadas nesta importante 

revista de negócios no Brasil. E mostrar algumas das principais pesquisas de 

mercado existentes sobre a temática, reforçando a relevância e a força desta 

discussão. 

Para buscar mais informações qualificadas foram realizadas duas pesquisas, 

a primeira quantitativa focada nos profissionais de sustentabilidade mostrando a sua 

perspectiva em relação a sustentabilidade nas estratégias das empresas no Brasil. 

Questões sobre a percepção da inserção do tema no dia a dia, bem como na 

estratégia da organização são colocadas como base de análise. A outra pesquisa é 

qualitativa com cinco profissionais de sustentabilidade, sendo uma pessoa da área 

acadêmica, um jornalista da área, uma consultora de empresas, uma profissional de 

uma empresa de serviços e outra de uma empresa de consumo. Esta pesquisa 

buscou aprofundar as questões colocadas na pesquisa quantitativa. Finalizando com 

as considerações finais. 

Com base nas análises e nas pesquisas busca-se mostrar que a questão da 

inserção da sustentabilidade na estratégia e nos negócios da empresa é bastante 

discutida, porém pouco implementada na maioria das corporações brasileiras. E que 

os produtos e serviços mais sustentáveis têm que estar intimamente ligada à 

estratégia das empresas. 
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CAPÍTULO 1 - A SUSTENTABILIDADE E O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

Para a análise da relação entre a estratégia e a sustentabilidade é necessário 

o conhecimento de conceitos relativos à sustentabilidade, desenvolvimento 

sustentável e o que é afinal a sustentabilidade nas empresas. Conceitualmente 

estes termos são novos em relação às teorias da administração, porém vêm 

ganhando força com a discussão da economia verde e das estratégias de negócios. 

A ligação entre estes conceitos e qual a sua importância para a empresa é 

fundamental para este trabalho. E já existem alguns pontos que ligam os conceitos 

com a prática empresarial, como os indicadores de sustentabilidade e a questão dos 

produtos e serviços sustentáveis. O dois últimos temas são fundamentais para uma 

análise mais aprofundada da questão da inserção da sustentabilidade na estratégia 

de negócios, pois concretizam as teorias em práticas empresariais. 

 

1.1. Conceitos de sustentabilidade 
 

Os conceitos principais de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

foram desenvolvidos ao longo do tempo de forma paralela à teoria da administração. 

Estes termos foram colocados de uma maneira mais ampla e dentro de análises 

sócio-políticas e econômicas. É fundamental conhecer os principais pontos dos 

termos e sua associação ao mundo dos negócios das empresas, passando pelos 

indicadores de desempenho, chegando até os produtos e serviços mais sustentáveis 

ou verdes. 

O termo sustentabilidade foi colocado no centro das discussões por ocasião 

da “Cúpula da Terra” (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento), realizada no Rio de Janeiro em 1992. A sustentabilidade foi 

inicialmente definida pela Comissão Brundtland, em 1987, como “um 

desenvolvimento que permite às gerações presentes satisfazer suas necessidades 

sem impedir que as gerações futuras o façam” (ou, segundo uma variação recente, 

“permitindo às gerações futuras fazer o mesmo”).  

As 178 nações reunidas em 1992 na “Cúpula da Terra” listaram as principais 

etapas rumo ao desenvolvimento sustentável em um documento fundador, que 

forma uma espécie de programa comum para o século XXI: a Agenda 21. Realizado 
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em junho de 2012, o Rio+20 foi uma conferência realizada no Rio de Janeiro que 

teve como objetivo novamente a discussão sobre o meio ambiente, a economia 

verde, erradicação da pobreza e governança internacional para o desenvolvimento 

sustentável. Entretanto uma das preocupações foi que o evento fosse apenas um 

simples balanço, pois não possuia caráter deliberativo, não representando avanços 

significativos na busca pela sustentabilidade no planeta. 

Além desses debates a Rio+20 foi palco da avaliação dos resultados práticos 

de importantes documentos gestados a partir da ECO 92, acima citada, como 

Agenda 21, as Convenções sobre Mudança do Clima e a Diversidade Biológica, a 

Declaração de Princípios sobre as Florestas, de Combate à Desertificação, entre 

outros que foram elaborados posteriormente, como a Carta da Terra, em 2000. 

Para Rajendra Pachauri, presidente do IPCC – Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas da ONU e vencedor do Nobel da Paz em 2007, o maior 

desafio pós Rio+20 é encontrar os meios para preencher as lacunas entre o 

conhecimento e sua aplicação.  O sucesso nessa área vai, segundo Pachauri, 

depender da adoção de um conjunto adequado de políticas. E ele tem que ser 

abrangente e amplo para beneficiar os que estão fora do sistema. Temos que saber 

o futuro que queremos, da forma que queremos, e trabalhar hoje.2 Para Joanna Kerr, 

principal executive da ONG ActionAid o trabalho foi aspiracional, porém pouco 

concreto.3 

A Agenda 21 é um plano de ação global, que a base de todos estes debates,  

que determina três pilares fundadores do desenvolvimento sustentável: a igualdade 

social, o meio ambiente e a economia (LAVILLE, 2009). Algumas empresas ainda 

colocam nos seus relatórios de sustentabilidade os termos: as pessoas, o planeta e 

os lucros, em inglês ficam os três P´s (People, Planet e Profit). 

A Agenda 21 é um dos principais documentos que o movimento da 

sustentabilidade utiliza para elencar de uma forma estruturada os desafios da 

humanidade e do planeta. 

As principais rubricas da Agenda 21 são: 

1) A dimensão social e econômica 

                                                             
2 Fonte: Planeta Sustentável. http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/riomais20/2012/06/23/rajendra-pachauri-
presidente-do-ipcc-este-e-o-momento-certo-para-um-novo-contrato-social/ Acesso em: 28. Jul. 2012.  
3 Fonte: 
http://www.youtube.com/watch?v=dMHuRzGLMU8&list=PLD1E0C0AF7B71FF3F&index=1&feature=plpp_video. 
Acesso em: 12 Ago. 2012 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i) Cooperação internacional visando à aceleração do crescimento 
sustentável em países em desenvolvimento; 

ii) Luta contra a pobreza; 

iii) Promoção de modos de produção e consumo sustentáveis e abandono 
dos modos de produção e consumo inviáveis; 

iv) Integração da dinâmica demográfica no desenvolvimento sustentável; 

v) Proteção e promoção da saúde; 

vi) Promoção de um modelo sustentável de edificações: arquitetura 
ecológica, moradia adequada para todos; 

vii) Integração das temáticas ambientais ligadas ao desenvolvimento nas 
políticas, no planejamento, na gestão, nas licitações e na contabilidade. 

2) A conservação e a gestão dos recursos para fins de desenvolvimento 

i) Proteção da atmosfera; 

ii) Concepção integrada entre planejamento e uso da terra; 

iii) Luta contra o desmatamento, a desertificação e a degradação dos solos; 

iv) Valorização sustentável das montanhas; 

v) Promoção de um desenvolvimento agrícola e rural sustentável; 

vi) Preservação da diversidade biológica; 

vii) Proteção dos oceanos, dos mares e das zonas costeiras; 

viii) Proteção dos recursos de água doce e de sua qualidade; 

ix) Gestão ecologicamente racional das substâncias químicas tóxicas e dos 
resíduos; 

3) O fortalecimento do papel dos principais grupos sociais 

i) Participação de mulheres, crianças e jovens; 

ii) Fortalecimento do papel das populações nativas; 

iii) As ONGs (organizações não governamentais): parceiras para um 
desenvolvimento sustentável; 

iv) Papel das municipalidades, dos trabalhadores e dos sindicatos; 

v) Fortalecimento do papel do comércio e da indústria 

vi) Papel dos cientistas, técnicos e agricultores. 

4) Os meios de execução 

i) Recursos e mecanismos financeiros; 
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ii) Transferência de técnicas ecologicamente racionais e cooperação 
internacional; 

iii) Ciência a serviço de um desenvolvimento sustentável; 

iv) Promoção da educação, da sensibilização da população e da sua 
formação; 

v) Instrumentos institucionais e jurídicos adaptados; 

vi) Melhoria da disponibilidade da informação para a tomada de decisão.4 

Dois dos mais conhecidos conjuntos de princípios da sustentabilidade foram 

desenvolvidos pela The Natural Step (TNS) e pela Natural Capitalism, 

respectivamente (SENGE e cols., 2009). 

A TNS5 aborda a sustentabilidade a montante, ou na parte superior da 

corrente, e enfrenta os problemas na fonte. Segundo esse enfoque, a definição de 

sustentabilidade considera quatro princípios científicos. Esses princípios, também 

conhecidos como “condições” a serem cumpridas a fim de desenvolver uma 

sociedade, são os seguintes: 

• As substâncias extraídas da crosta terrestre não podem aumentar 

sistematicamente na natureza (por exemplo, emissões produzidas por 

combustíveis fósseis). 

• As substâncias produzidas pela sociedade não podem aumentar 

sistematicamente na natureza (por exemplo, clorofluorocarbonetos). 

• A base física para a produtividade e diversidade da natureza não deve ser 

deteriorada sistematicamente (por exemplo, por desflorestamento e exaustão 

do solo). 

• As pessoas não podem ser submetidas a condições que sistematicamente 

solapem sua capacidade de atender às suas necessidades (por exemplo, 

falta de acesso à educação ou à água potável). 

Esses princípios fornecem um conjunto prático de critérios de projetos para 

transformar o debate em discussão construtiva, e pode ser usados para direcionar 

ações sociais, ambientais e econômicas. Muitos grupos que adotam os princípios 

TNS também acharam útil usar os seus objetivos de sustentabilidade, que são 
                                                             
4 Cf. texto integral em www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21sptoc.htm (A edição 
original remete ao texto em francês da Agenda 21.) (LAVILLE, 2009) 
5 Fonte: The Natural Step. Acesso em:  01 jan. 2012. http://www.naturalstep.org 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decorrências das condições sistêmicas, para ajudar a definir metas específicas e a 

avançar. 

O Natural Capitalism (Capitalismo Natural)6 designa os recursos e serviços e 

ecossistemas, fornecido pela natureza. Seu valor econômico é enorme – muito 

maior que o produto mundial bruto. O capitalismo natural é um sistema composto de 

quatro subsistemas interligados, em que se imbricam interesses empresariais e 

ambientais. A abordagem presume que as empresas podem satisfazer às 

necessidades dos clientes, gerar lucros crescentes e resolver problemas ambientais 

ao mesmo tempo. Os quatro princípios são: 

• Aumentar radicalmente a produtividade dos recursos para desacelerar a 

depleção dos recursos, reduzir a poluição e criar níveis de empregos 

significativos. 

• Reformular as indústrias em bases biológicas, sem geração de resíduos e 

toxicidade, com a reutilização constante de materiais, por meio de ciclos de 

loop fechado. 

• Construir uma economia de serviços e fluxos, deslocando o foco da venda de 

bens (por exemplo, lâmpadas) para a prestação de serviços (iluminação) ou 

para um modelo “Por que vender quando se pode alugar?” 

• Reinvestir o lucro resultante dessas espécies de aprimoramentos na 

expansão dos estoques de capital natural – base de um futuro de fartura em 

serviços de ecossistemas e em prosperidade. 

No contexto de negócios, a sustentabilidade é muito maior do que o 

malabarismo das relações pública, maior do que uma linha de produtos verde, maior 

do que um sentimento de salvar o planeta por apenas um período do dia. 

Completamente pensado e implementado, a sustentabilidade nas empresas deve 

desenvolver uma estratégia para salvar custos, uma estratégia para buscar uma 

nova base de consumidores, e uma estratégia de buscar, reter e desenvolver 

talentos dentro da empresa e na comunidade (WERBACH, 2009). Existem, nesta 

esfera, quatro iguais componentes na sustentabilidade empresarial: 

                                                             
6 Fonte: Natural Capitalism. http://www.natcap.org Acesso em: 01 Mar. 2012. 
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• Social (se importando com o outro): Ações e condições que impactam todos 

os membros da sociedade (ex. pobreza, violência, injustiça, educação, saúde 

pública e trabalho e direitos humanos). 

• Econômico (operar com lucro): Ações que impactam como as pessoas e 

negócios alcançam suas necessidades econômicas – por exemplo, 

segurança alimentar, água e conforto para pessoas; e negócios lucrativos 

para continuarem a ser perene. 

• Meio Ambiente (protegendo e restaurando o ecossistema): Ações e condições 

que impactam o planeta. 

• Cultural (protegendo e valorizando a diversidade cultural): Ações por meio 

das comunidades que manifestam sua identidade e cultivam suas tradições 

de geração para geração. 

Para melhor explicar este conceito, a sustentabilidade corporativa é 

apresentada como algumas escolhas. Imagine uma oportunidade de escolher entre 

três diferentes e importantes recursos naturais, com a garantia de que teria 

suprimento permanente e abundante do escolhido; infelizmente, você nada 

receberia dos outros dois e deveria sustentar sua vida, dali em diante, considerando 

essa escolha. Os três recursos seriam oxigênio, alimento e água potável. Se você 

começou a pensar no que escolher, esteja certo de que não terá muito tempo para 

fazer escolhas. Longe de ser uma opção de vida, o que lhe foi oferecido foi uma 

escolha de morte, a qual, dependendo da sua decisão, poderá ocorrer em alguns 

minutos ou poucos dias (LEMME, 2010). Se este processo de escolha parece 

absurdo, então começa a ficar um pouco mais claro o conceito da sustentabilidade 

corporativa e dos três pontos: econômico, social e ambiental. O famoso Triple 

Bottom Line (TBL) que foi disseminado ao redor do mundo ainda é uma utopia para 

a grande maioria dos gestores e média gerência, pois estes foram treinados 

somente na vertente econômica priorizando e refletindo uma mentalidade unilateral 

e não uma visão orgânica e sistêmica. 

Na reunião do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável do dia 10/3/2003, no Rio de Janeiro, difundiu-se a abrangência do 

conceito de Sustentabilidade comparativamente ao conceito anterior de 

Responsabilidade Social: 
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“(...) conservação do meio ambiente, redução dos custos de energia, 

investimento em pesquisa e desenvolvimento e Responsabilidade Social”. (MELO 

NETO, 2004, p. 77)  

A Responsabilidade Social foi, portanto, incorporada ao paradigma da 

sustentabilidade. Este binômio Responsabilidade Social – Sustentabilidade 

representa “a busca de um novo padrão de desenvolvimento com crescimento 

econômico, inclusão social e justiça ambiental”, conforme o pronunciamento feito 

pelo então Vice-Presidente da República, José Alencar, presente à reunião (MELO 

NETO, 2004, p.74). Melo Neto (2004) ainda concorda com a integração dos 

aspectos sociais, financeiros e ambientais do negócio; porém reafirma a amplitude 

do conceito de sustentabilidade: da preservação de recursos naturais à conservação 

do meio ambiente, redução de custos com energia, investimento em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), Responsabilidade Social, inclusão social, geração de 

emprego e renda, estímulo ao empreendedorismo e outros. 

O investimento em sustentabilidade é o reconhecimento explicito de que 

fatores sociais, econômicos, ambientais e éticos afetam diretamente a estratégia de 

negócios – por exemplo, de que forma as empresas atraem e retêm funcionários, 

administram riscos e criam oportunidades a partir de mudanças climáticas, bem 

como sua cultura, seus padrões de governança corporativa, suas estratégias para o 

engajamento das partes envolvidas no negócio, assim como filantropia, reputação e 

gestão de marcas. Esses fatores são especialmente importantes hoje em dia, tendo 

em vista as crescentes expectativas da sociedade em relação à responsabilidade 

corporativa (MENDONÇA e OPPENHEIM, 2007, p. 45). 

Não há definição única ou consensual para sustentabilidade corporativa, mas 

a ideia básica é a de que a atividade das empresas desenvolve-se em um contexto 

socioambiental que condiciona a qualidade e a disponibilidade de dois tipos 

fundamentais de capital: o natural e o humano. Assim, para que os resultados das 

empresas possam se sustentar a longo prazo é necessário preservar e desenvolver 

essas duas formas de capital, em equilíbrio com os capitais industrial e financeiro. 

Talvez por ser óbvia, a necessidade de equilíbrio entre as diversas formas de capital 

frequentemente não receba a devida atenção dos gestores (LEMME, 2010). 

O equilíbrio entre as vertentes dentro da empresa é o aspecto fundamental 

para que se busque a real sustentabilidade. E para as empresas sejam quatro, cinco 

ou três vertentes a dificuldade é brutal, uma vez que numa sociedade acelerada, 
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onde somente o crescimento lucrativo custe o que custar é visto de maneira 

prioritária e única para o desenvolvimento.  

Para isso as estratégias das empresas têm que incorporar o tema verde da 

sustentabilidade, pois algumas pesquisas como a da National Geographic já 

mostram que os consumidores ao redor no mundo estão dando o valor necessário 

para este tipo de atitude. 
O Brasil ficou em 2º lugar – atrás apenas da Índia – em um ranking de consumo 

verde divulgado na quinta-feira (3) pela National Geographic Society. O levantamento 

foi feito com base em entrevistas e mediu o comportamento e o estilo de vida de 17 

mil pessoas em 17 países. De acordo com a entidade, os norte-americanos se 

mantém como um dos povos com os hábitos menos sustentáveis do planeta nos 

últimos três anos, quando o levantamento começou a ser feito. Canadá, França e 

Inglaterra também estão entre os últimos no ranking. “Consumidores em economias 

emergentes continuam a se posicionar no topo do ranking, enquanto os seis últimos 

são consumidores de países industrializados”, destaca o documento. Além de Índia e 

Brasil, o levantamento listou nas primeiras colocações a China e o México. O melhor 

desempenho brasileiro foi registrado no quesito moradia, que avalia o impacto 

ambiental de residências por conta da baixa utilização de aparelhos de ar 

condicionado ou de aquecimento. Outro destaque trata do alto consumo de 

biocombustíveis no país7. 

O movimento está se multiplicando e os recursos do planeta estão se 

esgotando, no Brasil isso é mais evidente, pois existe uma fauna e flora invejável do 

ponto de vista de variedade. Os consumidores estão sentindo no seu estilo de vida 

algumas das mudanças climáticas, como a seca e as chuvas torrenciais. E estão 

participando de questões políticas como o Código Florestal tão discutido no primeiro 

semestre de 2012, com a preparação da Rio+20. Nestas discussões estão as áreas 

de preservação permanentes, matas ciliares, multas, entre outros. Tanto na questão 

dos consumidores quanto no embate do Código entra sabiamente a questão da 

escolha para as empresas que querem sobreviver neste cenário, como Lemme 

(2010) colocou muito bem na sua definição. 

 

 

                                                             
7 Fonte: INFO - Brasil é o 2º em consumo verde - 04/06/10 - http://www.adnews.com.br/cultura/104464.html 
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1.2. Desenvolvimento Sustentável 

 
Para um melhor entendimento é fundamental pontuar as diferenças entre o 

termo mais genérico da sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. A ideia de 

desenvolvimento é fundamental para estas questões mais profundas. Dowbor (2008) 

coloca que parece bastante absurdo, mas o essencial da teoria econômica com a 

qual se trabalha não considera a descapitalização do planeta. Na prática, em 

economia doméstica, seria como se sobrevivesse vendendo os móveis, a prata da 

casa, e se achasse que com este dinheiro a vida está boa, e que portanto estaria se 

administrando bem a casa. Está sendo destruído o solo, a água, a vida nos mares, a 

cobertura vegetal, as reservas de petróleo, a cobertura de ozônio, o próprio clima, 

mas o que se contabiliza é apenas a taxa de crescimento. 

Para Goldemberg (1998), particularmente no século 20, a agressão 

antropogênica ao meio ambiente tornou-se mais importante devido ao aumento 

populacional e ao grande aumento no consumo pessoal, principalmente nos países 

industrializados. O que caracteriza as mudanças ambientais causadas pela 

humanidade é o fato de ocorrerem num curto período de tempo. Segundo o autor, a 

forma como a energia é produzida e utilizada, contudo, está na raiz de muitas 

dessas causas. 

De modo geral, a governança ambiental foi relegada a um segundo plano na 

busca de globalização econômica movida pelos interesses das corporações, 

segundo Renner (2012), processo este que tem sido marcado por desregulação e 

privatização e, consequentemente, pelo enfraquecimento relativo das instituições 

políticas nacionais. 

Para que exista este conceito em meio a todas as incertezas, Senge e cols. (2009) 

destacam três ideias essenciais para a criação de um futuro mais sustentável: 

• Ideia Um: nenhum caminho para o futuro ignora as necessidades das 

gerações futuras. Processos sustentáveis são os que podem ser executados 

reiteradamente, sem provocar efeitos ambientais negativos ou acarretar 

custos demasiado altos para todos os participantes. A crença de que 

podemos suprir apenas as necessidades e objetivos no presente equivale a 

reduzir o valor dos filhos, das famílias, das comunidades e das empresas que 

habitarão o futuro. As empresas não mais podem esperar competir no futuro 
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sem levar em conta os problemas mais amplos que se interpõem entre o 

agora e o porvir. 

• Ideia dois: as instituições importam. O mundo de hoje é moldado não por 

indivíduos isolados, mas por uma rede de empresas e de instituições 

governamentais e não-governamentais que influenciam os produtos que 

fabricamos, os alimentos que ingerimos, a energia que consumimos e nossas 

respostas aos problemas que decorrem desses sistemas. Nenhuma pessoa 

em si será capaz de destruir uma espécie ou de aquecer o planeta, por mais 

que se esforce. Porém, em conjunto, isso é exatamente o que estamos 

fazendo, uma vez que as atividades de cada indivíduo são medidas por uma 

rede de instituições que interligam o mundo. É loucura imaginar que as 

mudanças necessárias nos anos vindouros não envolverão transformações 

fundamentais no funcionamento das instituições, cada uma de per se ou 

como um todo. Ironicamente, não obstante a interdependência crescente, a 

maioria das instituições se norteia cada vez mais pela mentalidade de curto 

prazo, pela exaltação e pelo oportunismo. O hiato entre a necessidade de 

pensar e agir com independência, de um lado, e nossas capacidades de 

efetivamente proceder dessa maneira situa-se no âmago de todos os 

problemas mais árduos com que nos defrontamos hoje. No entanto, a 

liderança necessária para fechar este hiato já está em desenvolvimento em 

organizações empresariais e não-empresariais e não raro nas parcerias. 

• Ideia três: todas as mudanças reais se fundamentam em novas maneiras de 

pensar e perceber. Como disse Einstein: “Não podemos resolver problemas 

seguindo o mesmo tipo de raciocínio que adotávamos quando os criamos.” 

Embora as situações sejam importantes, o funcionamento delas depende da 

maneira como atuamos, de como as pessoas pensam e interagem. 

Resumindo, para moldar o futuro sustentável, todos nós precisamos trabalhar 

juntos de maneira diferente de como o fazíamos no passado (SENGE e cols., 2009). 

Neste mesmo sentido, será necessária a transformação da educação para 

atender as demandas da sociedade do conhecimento nesse período crítico da 

história da humanidade que solicita novas maneiras de pensar, sentir e querer para 

se garantir a sobrevivência do planeta e o mínimo de dignidade para a vida humana 

no presente e futuro. Faz pensar sobre as dificuldades para se colocar novas ideias 
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mais saudáveis e inteligentes em andamento, considerando a diversidade cultural 

que leva à convivência de diferentes níveis de consciência em um mesmo tempo e 

espaço (GUEVARA, 2011). 

Para estas novas empresas, comenta Telles (2011), torna-se necessário um 

novo profissional, que tenha novos saberes, novas posturas, um novo perfil para 

lidar com os problemas oriundos de um ambiente globalizado, num tempo 

desconhecido e incontrolável. A educação não pode se alienar a este contexto. 

Mas nem todos os autores pensam que o desenvolvimento sustentável é tão 

simples assim, pois ainda existe o impasse entre o crescimento econômico e o 

desenvolvimento. Quando se evoca a segunda lei da termodinâmica para evidenciar 

a fatalidade entrópica, o horizonte temporal é evidentemente de longuíssimo prazo. 

Por isso prevalece um verdadeiro anátema entre os economistas convencionais e os 

ecológicos a respeito da sustentabilidade, mesmo na tal versão chamada de “forte”. 

E a questão que imediatamente se coloca só pode ser a seguinte: nada poderia 

preencher esse imenso vazio que separa modelos de crescimento para algumas 

décadas da milenar fatalidade entrópica? Não há, neste caso, um caminho do meio? 

O que existe de diferente, não chega a ser um “caminho do meio”, mas sim um 

incipiente desdobramento menos pessimista das ideias dos hereges. 

O principal é entender que a esmagadora maioria dos economistas 

contemporâneos é ultra-modernista. Consideram que a economia mundial 

continuará desfrutando indefinidamente do crescimento intensivo e acelerado da 

produção, como vem ocorrendo desde a Revolução Industrial. No extremo oposto, a 

ínfima minoria que repudia esse tipo de otimismo, insiste que os serviços da 

natureza estão sendo usados a uma taxa superior àquela que a biosfera é capaz de 

suportar a longo prazo. Preconizam políticas com o objetivo de sustar o aumento do 

uso dos recursos naturais, principalmente nos países mais ricos. E apenas começa 

a surgir ideias que talvez possam abrir um caminho do meio. Uma delas é a 

necessidade de resgatar a grande diferença que existe entre PIB e riqueza. 

Principalmente porque o PIB não inclui a depreciação de ativos, como é o caso da 

degradação de ecossistemas (VEIGA, 2007a). 

Em contraponto a Veiga, alguns economistas acreditam que seus colegas vão 

ter de levar, mais cedo ou tarde, muito mais a sério as restrições e as oportunidades 

que o nosso meio ambiente particular oferece. E que a mudança de comportamento 
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não virá por conta de uma mudança da teoria econômica ou dos paradigmas 

vigentes na academia (GIANNETTI, 2010). 

Tudo indica que a ideia do desenvolvimento não perderá a sua centralidade 

nas ciências sociais do século que inicia, comenta Sachs (2006). A rigor, a 

adjetivação do desenvolvimento sustentável, deveria ser desdobrada em 

socialmente includente, ambientalmente sustentável e economicamente sustentado 

no tempo. 

O desenvolvimento sustentável ocorre por meio da articulação de diferentes 

setores da sociedade, de forma que, a intersecção entre eles resulte em medidas 

sustentáveis. É necessário para isso, ter um plano de desenvolvimento econômico 

alinhado com as questões ambientais para que os recursos escassos e não 

renováveis não desapareçam no futuro (CONTI, 2011). 

Mas Veiga (2007b) coloca que a discussão não basta ser econômica, para 

que a expressão “desenvolvimento sustentável” deixe de ser mero conto de fadas, 

será necessário que as sociedades contemporâneas assumam uma agenda 

ambiental com doze graves desafios. Quatro decorrem de destruição ou perdas de 

recursos naturais: habitat, fontes proteicas, biodiversidade e solo. Três batem em 

limites naturais: energia, água doce e capacidade fotossintética. Outros três resultam 

de artifícios nocivos: químicos tóxicos, espécies exóticas e gases de efeito estufa ou 

danosas à camada de ozônio. E os dois últimos concernem às próprias populações 

humanas; seu crescimento e suas aspirações de consumo. Ao tomar conhecimento 

dessa dúzia de problemas, segundo o autor, qualquer jovem já introduzido ao 

pessimismo da razão certamente perguntará: como nenhum do doze está sendo 

seriamente enfrentado, qual deles é o melhor candidato a provocar algum drástico 

colapso a curto prazo? 

Já Lester Brown no seu Plano B 4.0 descreve os principais problemas com 

dados coletados mundialmente, chegando aos principais problemas e aos 

orçamentos da atual civilização (BROWN, 2009). O autor já não coloca o conceito de 

um desenvolvimento sustentável e sim da urgência de buscar a sobrevida do planeta 

e da civilização, assim como Veiga, (2007b). 

Para mobilizar para salvar a civilização significa fundamentalmente 

reestruturar a economia global para estabilizar o clima e a população, 

erradicar a pobreza, restaurar os suportes naturais da economia e, 
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sobretudo, resgatar a esperança. Temos a tecnologia, os 

instrumentos econômicos e os recursos financeiros para tanto. Os 

EUA, a mais rica sociedade que já existiu, dispõe dos recursos para 

liderar esse esforço. 

Podemos fazer um cálculo aproximado do custo das mudanças 

necessárias para tirar nossa civilização do declínio que leva ao 

colapso, e colocá-la no caminho que sustentará a civilização. O que 

não é possível calcular é o custo de não adotar o Plano B. Como 

podemos por uma etiqueta de preço no colapso da civilização e em 

todo o sofrimento e mortes que o acompanham? 

Os recursos externos adicionais requeridos para, por exemplo, 

garantir uma educação primária universal nos países em 

desenvolvimento está conservadoramente estimado em US$ 10 

bilhões por ano. O custeio de um programa de alfabetização de 

adultos, baseado fundamentalmente em voluntários, somaria mais 

US$ 4 bilhões por ano. Prover o mais básico cuidado de saúde nos 

países em desenvolvimento custaria o valor estimado de US$ 33 

bilhões à Organização Mundial de Saúde. Para patrocinar ajuda à 

saúde reprodutiva e ao planejamento familiar para todas as mulheres 

nos países em desenvolvimento demandaria investimento de US$ 17 

bilhões por ano. Fechar o déficit de camisinhas pela oferta das 14,7 

bilhões de camisinhas adicionais necessárias a cada ano para 

controlar o avanço do HIV no Terceiro Mundo e Europa Oriental 

custará cerca de US$ 3 bilhões – US$ 440 milhões é o custo direto 

das camisinhas, e US$ 2,2 bilhões o da prevenção da AIDS por meio 

de atividades de educação e da distribuição dos preservativos. O 

custo da ampliação de programas de merenda escolar para os 44 

países mais pobres é de US$ 6 bilhões. Outros US$ 4 bilhões por 

ano cobririam o custo da assistência às crianças na pré-escola e às 

mulheres grávidas nesses países. Somando-se tudo, o custo de 

chegarmos às metas sociais básicas totaliza US$ 77 bilhões por ano. 

Todo esforço de erradicação da pobreza que não for acompanhado 

do esforço para a restauração ambiental estará fadado ao insucesso. 

A proteção ao solo fértil, o reflorestamento global, a restauração das 

regiões pesqueiras no oceano e outras medidas não menos 

necessárias custará cerca de US$ 110 bilhões em gastos adicionais 
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por ano. Os processos mais caros, que são a proteção à diversidade 

biológica, a um custo de US$ 31 bilhões, e a conservação dos solos 

e das lavouras, por US$ 24 bilhões, respondem por quase metade do 

valor anual de restauração ambiental. 

Quando somamos os custos das metas sociais com os da 

restauração ambiental chegamos ao orçamento anual do Plano B, de 

US$ 187 bilhões, aproximadamente um terço do orçamento militar 

americano, ou 13% dos gastos militares globais. De certo modo esse 

é o novo orçamento da defesa, aquele que aborda a mais séria 

ameaça para nossa segurança. Infelizmente os EUA continuam 

focalizados na construção de poderio militar cada vez maior, 

ignorando os riscos representados pela incessante deterioração 

ambiental, pela pobreza e pelo crescimento populacional. Seus 

gastos militares em 2008 foram de US$ 607 bilhões, 41% dos gastos 

globais de US$ 1.464 bilhões. (BROWN, 2009, p. 261) 
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Fonte: BROWN (2009) 

Hoje ninguém pode argumentar que não há recursos para realizar a tarefa. 

Pode ser estabilizada a população no mundo. Pode-se livrar da fome, do 

analfabetismo, das doenças e da pobreza, e também restaurar os solos, as florestas 

e os mares. Deslocar 13% dos orçamentos militares mundiais para o Plano B seria 

mais do que adequado parar e colocar o planeta no caminho do crescimento 

sustentável. Pode-se construir uma comunidade global na qual as necessidades 

Meta        Quantidade (bilhões de dólares) 

Metas Sociais Básicas 

• Educação Primária Universal       10 

• Erradicação do analfabetismo dos adultos     04 

• Merenda escolar para os 44 países mais pobres     06 

• Saúde reprodutiva e planejamento familiar     17 

• Saúde básica universal        03 

• Disseminar o uso de preservativos      03 

TOTAL          77 

Metas de Restauração Ambiental 

• Plantio de árvores para sequestrar carbono     17 

• Plantio de árvores para conter enchentes e conservar o solo   06 

• Proteção às terras férteis e as lavouras      24 

• Restauração de pastagens       09 

• Restauração da pesca        13 

• Proteção à diversidade biológica      31 

• Estabilização dos recursos hídricos      10 
 

TOTAL          110 

 

TOTAL GERAL         187 
     
 

 

Quadro 1 – Orçamento do Plano B –Gastos anuais necessários para atingir as metas sociais e a 
restauração ambiental.  
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básicas de todos sejam satisfeitas – um mundo onde pode se acreditar que todos 

são civilizados (BROWN, 2009). 

Nesta visão em que Brown (2009) mostra realmente um plano com 

orçamentos, dados numéricos e atividades a serem realizadas, podemos crer que o 

desenvolvimento sustentável pode passar por uma revolução cultural ou de 

mudanças de paradigmas das pessoas como consumidores e como parte deste 

planeta. Sendo pessimistas ou otimistas, os autores mostraram diferentes caminhos 

para se buscar a aplicação do conceito. Porém Veiga, (2010), mais cético questiona: 

na lista de metas da sociedade contemporânea, em que patamar de urgência estaria 

situada a busca da sustentabilidade? 

Mais do que nunca, precisamos retornar à economia política, que é 

diferente da economia, e a um planejamento flexível negociado e contratual, 

simultaneamente aberto para as preocupações ambientais e sociais. É 

necessária uma combinação viável entre economia e ecologia, pois as 

ciências naturais podem descrever o que é preciso para um mundo 

sustentável, mas compete às ciências sociais a articulação das estratégicas 

de transição rumo a este caminho (SACHS, 2009b, pag. 60). 

 

1.3. A sustentabilidade nas empresas 
 

É fundamental entender de onde vem este termo para as empresas, para 

verificar o desempenho e a maturidade das corporações nos dia de hoje.  

Segundo Laville (2009), o tempo pré-histórico da responsabilidade social 

empresarial (RSE 0.0) foi marcado por uma postura filantrópica e de mecenato, que 

se desenvolveu, sobretudo, dos anos 1980 até meados dos 1990: nessa época, os 

diferentes imperativos sociais e ambientais começaram a ser reconhecidos pelas 

instâncias econômicas, e as empresas passaram a se dar conta de que não 

poderiam prosperar em ambientes naturais ou sociais que declinam. Assim 

começaram a se engajar na via mais fácil: implementaram e desenvolveram 

fundações ou ações de mecenato, pelas quais redistribuíam uma parte de seus 

benefícios a organizações de proteção ao meio ambiente, de defesa dos direitos 

humanos ou de luta contra formas de exclusão – mas sem nada alterar em seu 

modelo econômico, em sua estratégia ou em sua oferta. 
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A segunda época, que marca o aparecimento propriamente dito do conceito 

RSE (que a autora chama de RSE 1.0), estendeu-se, grosso modo, de meados dos 

anos 1990 a meados dos anos 2000: caracterizou-se pelo enriquecimento da 

abordagem precedente, com uma postura mais ativa de defesa da ecoeficiência e de 

prevenção dos riscos, principalmente os de maior efeitos nas reputações. Ao se abrir 

para ao exterior e para os problemas sociais e ambientais, as empresas foram 

confrontadas com questionamentos internos e externos acerca do impacto sobre 

certos problemas de suas próprias práticas institucionais (produção, RH, compras). 

No desenrolar das reflexões da autora, a terceira era (RSE 2.0), na qual se 

encontra já há algum tempo, corresponde a uma revolução apenas iniciada – mas 

que poderá ter importante impacto nas políticas de desenvolvimento sustentável dos 

grandes grupos. Tal revolução é alimentada por diversos fatores combinados: a 

publicação do relatório Stern, que demostrou ser mais barato lutar contra as 

mudanças climáticas do que sofrer suas consequências; o efeito de choque do 

documentário de Al Gore e do prêmio Nobel a ele concedido; a visibilidade crescente 

desses temas na mídia; a multiplicação das manchetes sobre o “crescimento verde”; 

a emergência de “alterconsumidores” de forte poder aquisitivo, que incorporam 

critérios sociais e ambientais às suas decisões de compras e representam parte 

crescente da população dos países desenvolvidos (França, Japão, EUA, etc.) 

(LAVILLE, 2009). 

Melo Neto (2004) coloca em décadas a separação da evolução do conceito 

de sustentabilidade. Inicialmente, nos anos 60, a sustentabilidade emergiu como um 

conceito diretamente associado à preservação ambiental. Projetos sustentáveis 

eram vistos como um conjunto de ações que minimizavam os riscos ambientais. A 

ideia de preservação de recursos naturais era dominante. Em seguida, já nos anos 

70, sustentabilidade evoluiu para o escopo total das ações ambientais, sobretudo as 

de prevenção dos riscos e danos causados ao meio ambiente. Mas foi na década de 

80 que emergiu o binômio sustentabilidade-responsabilidade social. A partir de 

então, passou-se a exigir das empresas não somente a postura de respeito ao meio 

ambiente e o uso de práticas de gestão ambiental. Mas, sobretudo, a minimização 

dos riscos sociais e a busca de soluções para os problemas sociais vigentes na 

comunidade. 

A partir daí nasceu a importância do social como fator de sustentabilidade de 

qualquer projeto e/ou negócio. E este é o modelo atual - a sustentabilidade como 
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prática de gestão socioambiental centrada em instrumentos formais, legais e 

institucionais de certificação social e ambiental (MELO NETO, 2004). 

 

 

Figura 1 – Evolução dos conceitos de sustentabilidade 
Fonte: MELO NETO (2004) 

 

Um novo modelo de gestão de negócios é induzido pelo conceito de 

sustentabilidade corporativa, segundo Zylbersztajn e Lins (2010), pois leva em 

conta, no processo de tomada de decisão, além da dimensão econômico-financeira, 

as dimensões ambiental e social. Tal conceito parte da constatação de que as 

atividades produtivas ou prestadoras de serviços geram externalidades, positivas e 

negativas. São exemplos de externalidades positivas o desenvolvimento econômico-

social de determinada região a partir da instalação de uma indústria no local, ou, 

ainda a melhoria da qualidade de vida de comunidades quando contempladas com 

oportunidades de emprego. Ao contrário, são exemplos de externalidades negativas 

a poluição do ar, a emissão de gases do efeito estufa, o aumento de resíduos ou, 

ainda, o crescimento desordenado de determinado local em função de uma 

interferência não planejada por parte de uma atividade produtiva. Assim, a 

sustentabilidade corporativa diz respeito à forma de fazer negócios, bem como ao 

tipo de negócios que uma empresa pretende desenvolver. Sustentabilidade 

corporativa não é assistencialismo nem filantropia. Consumidores, financiadores, 

acionistas e potenciais investidores exigem cada vez mais compromissos éticos das 

corporações. Em outros termos, não basta apenas olhar para a linha de resultados 

econômico-financeiros para avaliar o desempenho de uma organização. Hoje em 

dia, seu desempenho também é avaliado levando-se em conta os resultados para os 

demais atores da cadeia produtiva – e não apenas acionistas ou proprietários -, bem 

como o impacto nos recursos naturais. 
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Neste contexto, pode-se falar no tripé da sustentabilidade, ou triple bottom 

line, na expressão original cunhada por John Elkington8, para quem o modelo de 

negócios tradicional, que só considerava fatores econômicos na avaliação de uma 

empresa, expande-se para um novo modelo ao contemplar a performance ambiental 

e social da companhia, além da financeira ( ZYLBERZTAJN e LINS, 2010). 

O pilar ecológico (ambiental) das empresas é a capacidade de suporte da 

maioria dos ecossistemas varia em relação ao número – e comportamento – dos 

atores econômicos que operam neles. Como resultado, esses pilares vão variar com 

o tempo e o espaço. Quanto mais eficientes forem os atores, mais poderão ser 

sustentados. Sobre o capital social, em parte ele considera o capital humano na 

forma de saúde, habilidades e educação, mas também deve abranger medidas mais 

amplas de saúde da sociedade e do potencial de criação de riqueza (ELKINGTON, 

2012). 

Sachs (2006) ressalta muito bem que para que as coisas aconteçam é preciso 

que sejam economicamente viáveis A viabilidade econômica é uma condição 

necessária, porém não suficiente para o desenvolvimento. O econômico não é um 

objetivo em si, é apenas o instrumental com o qual avançar a caminho do 

desenvolvimento includente e sustentável. 

Para as organizações capazes de verem oportunidades nesse mundo em 

transformação e em revolução, o futuro parece cheio de promessas. No entanto, a 

fim de justificar as mudanças difíceis e onerosas na maneira como as empresas 

fazem negócios, as provas de retorno potencial significativo sobre os investimentos 

necessários à efetivação das transformações devem ser convincentes. Felizmente, 

em um mundo em que a reputação se transformou em ativo tangível, a imagem da 

empresa em relação ao meio ambiente e as questões sociais correlatas é, agora, 

questão de vantagem competitiva. 

Além das questões de marca e outras considerações referentes a 

recrutamento e a retenção de pessoal não são as únicas razões para assumir a 

liderança na economia regenerativa.9 

                                                             
8 John Elkington desenvolveu o conceito triple bottom line, parâmetro a ser utilizado pelas empresas para 
mensurar seus resultados em termos sociais, ambientais e econômicos. No livro Cannibals with forks: the triple 
bottom line of 21st century business, de 1997 (Capstone Publishing, Oxford) Elkington analisa a sustentabilidade 
do capitalism. 

9  Senge quer dizer sustentável ou nova economia verde ou economia de transição. 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Alguns benefícios concretos são expostos pelo autor  (SENGE, 2009): 

1. Economizar muito dinheiro. Empresas de todo setor, da IBM à Alcoa, 

passando pelo Wal-Mart, desfrutaram de oportunidades para realizar 

economias maciças por meio de cortes na geração de resíduos e no consumo 

de energia. A DuPont economizou US$ 3 bilhões graças a seu foco intenso 

na redução das emissões de gases do efeito estufa e no uso de fontes de 

energia poluidoras, ao mesmo tempo em que promovia o crescimento do 

negócio em 30% no mesmo período de quinze anos. A GE Industrial 

economizou US$ 12,8 milhões por ano, apenas melhorando a iluminação em 

suas fábricas com o uso de lâmpadas de alta eficiência, de fabricação própria, 

e diminuiu em US$ 70 milhões suas despesas anuais com energia, por meio 

de programas em todo o âmbito da organização para diminuir o consumo de 

energia e a emissão de gases do efeito estufa. A Ford Motor Company 

reduziu drasticamente o tempo de pintura dos carros nas linhas de 

montagem, por meio de tecnologia que aplica três camadas de tinta 

simultaneamente, eliminando o uso de equipamentos de secagem 

dispendiosos e com alto consumo de energia. A mudança permitirá que a 

Ford reduza as emissões de CO2 decorrentes de seus processos de 

produção em 15% e de compostos orgânicos voláteis em 20%.10 Os edifícios 

verdes reduzem o custos de energia em pelo menos a metade, não raro 

proporcionando economias muito superiores – e, de acordo com Greg Kats, 

analista financeiro industrial da Capital E, essas construções são uma onda 

que já quebrou na praia. “Dois anos atrás, os riscos de aderir ao verde eram 

substanciais e os de não aderir ao verde eram insignificantes”, diz Kats 

(SENGE, 2009). “Considerando que agora os edifícios verdes já perfazem 

mais de 90 milhões de metros quadrados, os riscos da construção verde 

desapareceram ao passo que os da construção convencional se tornaram 

substanciais” (SENGE, 2009, p. 112). 

2. Ganhar muito dinheiro. As despesas de US$100 por tonelada para descartar 

resíduos em aterros sanitários podem aumentar rapidamente. Mas, como 

relata a revista Fast Company, “a General Mills reciclou seus resíduos sólidos 
                                                             
10 Mark Borden, Jeff Chu, Charles Fishman, Michael A. Prospero e Danielle Sacks, “50 Ways to Green Your 
Business”, Fast Company, novembro de 2007, www.fastcompany.com/magazine/210/50-ways-to-green-your-
business.html . 
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em lucros. Veja o caso da casca de aveia, subproduto do Cheerios. A 

empresa pagava para a sua remoção e descarte, mas acabou descobrindo 

que poderia ser queimados como combustível. Agora, os clientes competem 

entre si para comprar o que se transformou em novo produto. Em 2006, a 

General Mills reciclou 86% de seus resíduos sólidos, passando a gerar 

receitas superiores às despesas com a remoção e descarte”11. E não são 

apenas as empresas que estão ganhando, o mercado da sustentabilidade – 

empresas constituídas para lidar com questões do meio ambiente – acena 

com grande potencial de lucro. Isso porque a maioria das organizações 

tradicionais precisa de seus produtos e serviços quando muda para fontes de 

energia renovável, constrói um edifício verde ou revitalizam prédios 

existentes. 

3. Fornecer vantagem competitiva aos clientes. Com a queda a taxas crescentes 

nos preços da computação, estamos cada vez mais perto do ponto em que os 

custos da energia e da refrigeração de grandes computadores e servidores 

serão superiores aos custos do hardware em si. O projeto Big Green da IBM, 

que busca reduzir drasticamente o consumo de energia nos centros de dados 

da própria empresa e dos clientes, pode gerar redução de 40% nos custos de 

TI dos usuários e aumentar a fatia de mercado da IBM.  

4. A sustentabilidade é ponto de diferenciação. Cerca da metade da frota da 

Enterprise Rent-a-Car – acima de 334 mil veículos – percorre mais de 45 km 

por galão (quase dez vezes a marca dos veículos econômicos oferecidos por 

seu concorrente mais próximo, garantem seus executivos). Atualmente, a 

empresa está aumentando sua frota com milhares de veículos híbridos e flex-

combustíveis e está investindo em pesquisas para o desenvolvimento de 

combustíveis alternativos.12 

5. Moldar o futuro da própria indústria. Anos antes de as empresas dos EUA 

aderirem à tendência, a BMW e outras empresas automobilísticas européias 

perceberam que o interesse próprio esclarecido é positivo e possibilita que os 

negócios definam os rumos da regulamentação no futuro. A Sony da Europa 

assumiu posição de liderança semelhante na União Européia, ao ajudar a 

                                                             
11 IBID nota 8 
12 IBID nota 8 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desenvolver sistema eficaz e econômico para o recolhimento de 

equipamentos eletrônicos no fim de sua vida útil.  

6. Tornar-se o fornecedor preferido. A Costco e outros varejistas de alimentos se 

concentram em fornecedores confiáveis e estáveis, capazes de cumprir 

metas de qualidade. Quando esses objetivos incluem padrões sociais e 

ambientais mais altos, as consequências, não raro, são fortes parcerias entre 

clientes e fornecedores. As melhores empresas do mundo sabem que a 

robustez e a sustentabilidade de suas cadeias de suprimentos exigem que 

todos os seus elos, representados por diferentes empresas, promovam a 

redução drástica de seu impacto ambiental e atendam às exigências 

rigorosas de responsabilidade social global. Essas características são 

condições necessárias para formação e preservação de parcerias, das quais 

só participarão líderes comprovados em boas práticas ambientais e sociais. 

Essa tendência oferece oportunidade sem igual para fornecedores capazes 

de atingir esses padrões. 

7. Mudar a imagem e a marca. Empresas de todos os setores, desde pequenos 

negócios familiares até empreendimentos globais, podem refazer com 

sucesso suas imagens e marcas, por meio de uma série de investimentos em 

iniciativas ambientais. O Wal-Mart, gigante do varejo, por exemplo, está 

promovendo o programa “going green” (ficando verde) como esforço de 

vanguarda para compensar a cobertura negativa que tem recebido na 

imprensa, pelo tratamento que dispensa aos empregados e por seus impacto 

sobre as pequenas empresas locais. A GE, de início, comprometeu-se em 

dobrar seu investimento anual em P&D, com seu conjunto de produtos 

amigáveis ao meio ambiente, promovidos pelo programa Ecoimagination. 

Desde então, já aumentou drasticamente os recursos destinados a P&D e já 

superou a sua meta de dobrar a parcela da receita anual oriunda dessa 

categoria de produto. 

 

Trazendo o conceito atrelado às mudanças climáticas, Wilhelm (2009), coloca 

que na época da crise de 2008 este tema gerou oportunidades para: o crescimento 

lucrativo; a melhoria do valor da marca; melhorar o relacionamento com o 

consumidor, o funcionário e os acionistas; e aprimorar a performance climática ao 
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mesmo tempo, mesmo durante um período incerto e instável economicamente. As 

mudanças climáticas proporcionam uma oportunidade para as empresas, pois 

existem muitas áreas para uma criação estratégica de valor. Para as empresas que 

escolhem ignorar as mudanças climáticas, estas mesmas áreas podem se tornar 

ameaças (WILHELM, 2009). 

Mesmo com todos este histórico e diversos argumentos ainda existem 

personalidades como o ex-secretário do trabalho de Bill Clinton, Robert B. Reich que 

diz que o movimento de responsabilidade social corporativa (leia-se também a 

sustentabilidade) é uma farsa. Em sua entrevista para a revista Exame de 7 de 

novembro de 2007 ele coloca que as empresas gastam milhões em relações 

públicas e passa a se acreditar que elas tem personalidade, que são boas ou más, 

que são instituições para atingir fins públicos. Elas não são. Na prática, elas estão a 

passos muito pequenos e não vão sacrificar o retorno aos acionistas em prol de um 

bem social. As empresas não têm uma bússola moral e existem para um único 

propósito: oferecer boas oportunidades para os consumidores como forma de 

maximizar o lucro para os acionistas. Esperar que elas façam qualquer coisa que 

não seja isso é acreditar numa ilusão. 

Contra argumentando e explicando, Lazlo (2008) coloca que anteriormente os 

gerentes frequentemente sentiam-se forçados a escolher entre duas perspectivas: o 

negócio possui uma responsabilidade moral com a sociedade ou tem a 

responsabilidade da confiança dos acionistas. Aqueles que acreditam que são 

motivados pelo lucro consideram as questões morais num ambiente de trabalho uma 

distração. Aqueles que acreditam no papel social do negócio consideram que uma 

mentalidade única focada no lucro a curto prazo é uma irresponsabilidade. No novo 

ambiente global de negócios, as empresas podem buscar os dois simultaneamente. 

Na verde, eles devem buscar os dois para ter sucesso. Empresas que entregam os 

lucros para os seus acionistas enquanto destroem valor para a sociedade pode 

incorrer em passivos ocultos. Aqueles que oferecem soluções para o social e o meio 

ambiente pode descobrir grandes oportunidades lucrativas. O caminho das 

empresas para fazer bem fazendo o bem tornou-se uma sábia maneira para fazer 

negócios – se você tem o conhecimento e as competências requeridas para isso.  

Sabeti (2011), coloca que já existe até uma nova categoria de organização, 

aquele empreendimento com fins de benefícios. Assim como a entidade sem fins 

lucrativos, pode trabalhar com uma grande variedade de missões sociais. E como a 
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empresa voltada ao lucro, pode oferecer uma ampla gama de produtos e serviços 

que melhorem a qualidade de vida do consumidor, gerem emprego e contribuam 

para a economia. Unir fins sociais e comerciais não é novidade – hospitais, 

universidades e organizações culturais já o fazem. Mas o modelo com fins de 

benefícios vai bem além disso, pois redefine de forma fundamental o dever 

fiduciário, a governança, o controle e relações com stakeholders. As características 

importantes de empreendimentos com fins de benefícios hoje são codificadas em 

novas estruturas legais. Veja o quadro de comparação entre o modelo primário 

tradicional e o secundário, sugestão de Sabeti (2011). 
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Quadro 2 – Diferenças entre empresas primárias e secundárias 

Primárias Secundárias 

      - Propósito integrado: 

Compromisso com a missão está no 

DNA da organização. Dever fiduciário é 

vinculado ao propósito. 

- Auferição de receita: 

Venda de bens e serviços gera o 

grosso da renda. 

- Controle inclusivo: 

Diretos de propriedade são alocados entre 

stakeholders de acordo com a sua 

distribuição. 

- Governança de stakeholders: 

Direitos de decisão em matéria de 

informação e controle são distribuídos 

entre grupos de partes interessadas. 

- Compensação justa: 

Funcionários e outros stakeholders são 

compensados na proporção de sua 

contribuição. 

- Retornos razoáveis: 

Limites ao retorno sobre o investimento 

protegem a capacidade da organização de 

cumprir sua missão. 

- Responsabilidade social e 

ambiental: 

Desempenho social e ambiental é 

constantemente melhorado por toda a rede 

de stakeholders. 

- Transparência: 

Desempenho e impacto social, ambiental e 

financeiro são computados e divulgados 

com precisão em sua totalidade. 

- Ativos protegidos: 

Ativos ligados a propósito social são 

preservados em caso de dissolução ou 

transferência de controle. 
Fonte: SABETI (2011) 
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Sendo uma empresa tradicional, ou uma com fins de benefícios, o que elas 

precisarão é criar valor sustentável. Este é um caminho para as empresas 

avançarem nas prioridades dos seus negócios, conduzir a inovação, e alcançar uma 

vantagem competitiva. Desenvolver isso nos dias de hoje em mercados que são 

altamente competitivos requer empresas líderes para cuidadosamente considerar as 

dimensões ambientais e sociais nas suas atividades de negócios (LAZLO, 2008).  

Mais do que eras e períodos da sustentabilidade nas empresas, e além dos 

conceitos Hitchcock e Willard (2008) colocam que as empresas possuem estágios 

de desenvolvimento no tema. Na parte debaixo da escada encontram-se as 

empresas que estão somente preocupadas em seguir os marcos regulatórios e as 

leis. Estas empresas entendem os temas de meio ambiente como uma fonte de 

custos adicionais e dores de cabeça. Num segundo nível estão as empresas que 

buscam ser mais eco eficientes para economizar recursos, não apenas para ajudar o 

meio ambiente, mas também para cumprir a sua meta financeira. O foco destas 

duas perspectivas são internas. 

Muitas organizações ao mesmo tempo entenderam que sendo “verdes” 

podem atrair novos consumidores e deixar sua comunidade mais atrativa. Eles 

utilizam o marketing verde para se diferenciar de seus competidores. As empresas 

que fazem o marketing verde e os eco eficientes estão focados em fazer o melhor de 

si. Porém quando a empresa realmente entende o conceito da sustentabilidade, eles 

começam a se perguntar se estão fazendo o melhor. 

Então quando a organização atinge o nível da sustentabilidade, ela entende 

que nos seus corações precisam fazer uma mudança significativa na sua atuação e 

também entendem que nas suas cabeças existe uma grande oportunidade de 

negócios. E alguns negócios estão começando a falar sobre ir além da 

sustentabilidade (as quais balanceiam demandas com que a natureza pode prover) 

para restaurar, reconstruir o que degrada (HITCHCOCK e WILLARD, 2008). 
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Figura 2 – Passos para a sustentabilidade 
Fonte: HITCHCOCK e WILLARD (2008) 

 

Almeida (2007) coloca que as leis de mercado já refletem as novas atitudes 

da cidadania. Os bens intangíveis – marca, reputação, capacidade de ligar com 

stakeholders, capacidade de se adaptar às mudanças – tornam-se cada vez mais 

significativos no cálculo dos ativos de uma companhia. É obvio, continua o autor, 

que a presença ou a ausência de passivos sociais e ambientais influi de forma 

decisiva na definição do ativo. Um exemplo pragmático e quantificável que o autor 

coloca é o Índice Dow Jones de Sustentabilidade que revela uma valorização de 

20% das ações das 318 empresas globais que o compõem, quando comparado às 

tradicionais, para detalhes mais atualizados o autor sugere a visita ao site: 

http://www.sustainability-index.com/default.html. Sobre este e mais indicadores de 

performance serão apresentados na sequência. 

 

 

1.4. Indicadores de Sustentabilidade 
 

Afinal como aferir o sucesso da sustentabilidade? Como medir e prestar 

contas para todos os seu stakeholder de uma forma transparente e justa? Algumas 

questões como estas são fundamentais para concretizar os conceitos de 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável nas empresas e em suas 

estratégias de negócios.  

Está evidente que esses caminhos buscam o equilíbrio social, a redução das 

desigualdades e o aproveitamento racional dos recursos que o planeta dispõe, mas 

também parece evidente que devem ser trilhados, de forma transparente, por toda a 

humanidade e não por poucos habitantes do planeta que por algum motivo possam 
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ter qualquer tipo de privilégio: deve ser originária fundamentalmente do 

conhecimento, ter caráter holístico e ser objeto de uma consensualidade universal, 

sendo, portanto, cada vez mais indispensável contar com o monitoramento 

permanente atualizado de uma plataforma de indicadores adequados, sintéticos e 

analíticos, locais e globais e de livre acesso (CORREA JUNIOR, 2011). 

Sobre o que é o sucesso da sustentabilidade, Henderson (2007) coloca 

algumas formas de mensurar estes indicadores que na atualidade são tão diversos e 

interessantes. 
Entre os índios potlach do nordeste americano, o sucesso é medido pela 

quantidade de coisas que um homem ou uma mulher podem abrir mão para 

ajudar os outros. Um profissional qualquer de Wal Street poderia explica-lo 

em termos de uma um aumento nas carteiras de ações, um automóvel 

maior e um apartamento mais luxuoso. Para um produtor rural amish do 

interior da Pensilvânia, o sucesso é uma casa bem construída, campos 

férteis e independência da tecnologia avançada e dos males da vida na 

cidade grande. Para um trabalhador rural chinês é um emprego mal pago 

em uma fábrica na cidade. Para a maioria de nós, a felicidade doméstica e 

na vida pessoal são as marcas registradas básicas de sucesso. Assim como 

variam as noções de sucesso entre os nossos mais de 6 bilhões de 

integrantes da família humana na atual economia mundial, o mesmo 

acontece com o modo pelos quais países e corporações medem e definem 

o sucesso, a riqueza e o progresso (HENDERSON, 2007, p.350). 

Toda empresa que vise o sucesso da sustentabilidade deve estar pronta para 

prestar contas à sociedade de suas atividades, segundo Scharf (2004). Quando este 

desejo de transparência se soma a uma necessidade de avaliar o seu desempenho 

socioambiental, o melhor caminho é produzir um relatório anual de sustentabilidade. 

Trata-se de um documento que levanta vários indicadores de seu desempenho 

econômico, social e ambiental, bem como os valores da empresa. Esse balanço 

ajuda a ampliar o diálogo com os stakeholders do empreendimento e facilita a sua 

autoavaliação, pois oferece ao empreendedor uma visão geral sobre sua gestão. No 

Brasil são utilizados três modelos principais de relatórios de sustentabilidade, 

segundo Scharf (2004). O mais antigo deles foi proposto pelo Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas (Ibase) em 1997, e inspira-se no formato dos 

balanços financeiros tradicionais. Ele propõe uma exposição detalhada dos números 

associados à responsabilidade social e ao controle ambiental num formato de 

planilha. 
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Um segundo modelo foi desenvolvido pelo Instituto Ethos de Responsabilidade 

Social. No seu “Guia de Elaboração de Relatório e Balanço Anual de 

Responsabilidade Social Empresarial”, ele incorpora a planilha do Ibase, mas sugere 

que se faça um detalhamento maior dos princípios e ações desenvolvidos pela 

empresa. Ele seleciona indicadores econômicos (valor adicionado, produtividade e 

investimentos), sociais (bem estar da força de trabalho, direitos do trabalhador e 

direitos humanos, promoção da diversidade, investimentos na comunidade, entre 

outros) e ambientais (impactos dos processos, produtos e serviços sobre o ar, a 

água, o solo, a biodiversidade e a saúde. O Instituto Ethos também insiste para que 

o documento produzido seja relevante – incluindo apenas informações efetivamente 

úteis -, tenha veracidade e clareza, seja publicado com regularidade, publique dados 

verificáveis e comparáveis com os dos concorrentes ou de outras fases na própria 

empresa. 

O terceiro modelo é internacional. Foi proposto pelo Global Reporting Initiative 

(GRI), uma rede internacional lançado em 1997 pelo Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (Pnuma) e a Coalition for Environmentally Responsible 

Economies (Ceres), uma organização norte-americana que reúne 1.500 

especialistas em sustentabilidade. O GRI busca tornar os balanços socioambientais 

tão populares quanto os balanços financeiros e, para tanto, tem divulgado suas 

Sustainability Reporting Guidelines (SCHARF, 2004). 

De maneira geral, o GRI classifica em várias categorias os indicadores de 

desempenho a que as empresas podem recorrer: indicadores fundamentais (que 

constituem o cerne do relatório e devem ser utilizados por todas as empresas, 

quaisquer que sejam suas atividade e seu tamanho); indicadores setoriais (que são, 

por definição, específicos para a atividade da empresa e para os impactos sociais ou 

ambientais desta atividade); indicadores específicos da empresa (que ela pode 

determinar livremente de acordo com a sua estratégia de desenvolvimento 

sustentável e suas especificidades históricas ou culturais: pode se tratar, por 

exemplo, da porcentagem da receita auferida com produtos que possuem valor 

social ou ambiental). Observamos que a GRI, que se tornou uma entidade 

independente dentro da ONU em 2002, tem sede na Holanda, dedica-se igualmente 

a desenvolver diretrizes setoriais para a produção de relatórios de desenvolvimento 

sustentável adaptados aos desafios sociais e ambientais de certas atividades: 
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automobilística, serviços financeiros, agências de viagem, telecomunicações, 

transporte e logística, mineração e siderurgia, etc (LAVILLE, 2009). 

O conteúdo de um relatório de desenvolvimento sustentável segundo as 

diretrizes da Global Reporting Initiative é: 

• Comprometimento do presidente (com o conteúdo do relatório, os objetivos 

futuros, a postura de desenvolvimento sustentável e seu sentido para a 

empresa, etc) 

• Indicadores-chaves de desempenho (ligados aos principais impactos sociais e 

ambientais dos produtos e das atividades da empresa) 

• Perfil da empresa (suas atividades, seus produtos e serviços, suas recentes 

evoluções, sua presença internacional, seu desempenho financeiro, o campo 

coberto pelo relatório, etc.) 

• Descrição das políticas e dos sistemas de gestão implementados para atingir 

os objetivos sociais e ambientais (declaração de missão, carta de valores, 

códigos de conduta, organização, certificação, etc.) 

• Relacionamento com as partes interessadas (métodos funcionais para 

consultar os stakeholders e os resultados dessas consultas) 

• Desempenho geral da organização (multas ou premiações) 

• Desempenho operacional em relação aos três pilares do desenvolvimento 

sustentável (ambiental, social e econômico) 

• Desempenho dos produtos ou serviços (medida dos impactos sociais e 

ambientais dos produtos ou serviços, descrição dos esforços para mitigar 

esses impactos, etc.) 

• Revisão geral da estratégia de desenvolvimento sustentável (descrição da 

maneira como a empresa compreende as implicações do desenvolvimento 

sustentável em sua atividade e as integrar progressivamente em sua 

estratégia). 

Além destas três ferramentas, no estudo Compêndio para a sustentabilidade 

(LOUETTE, 2007), mostra que dos anos 90 até hoje, um grande número de 

ferramentas, como certificações socioambientais, movimentos e campanhas foram 

criados em várias partes do mundo com o objetivo de consolidar conceitos como 

responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, traduzindo-os em práticas 
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de gestão. Espera-se que as organizações sejam transparentes e que esta 

transparência possa ser verificada. 

Na década atual, já é possível perceber uma evolução nas práticas e 

conceitos que ganham consistência como atividade profissional. Do ponto de vista 

das organizações existem, ao mesmo tempo, diferentes realidades, necessidades e 

desafios, mas uma preocupação: incluir as práticas de sustentabilidade à cultura e 

seus sistemas de gestão. Com isso o compêndio para a sustentabilidade foi criado, 

para ilustrar a imensa gama de ferramentas que povoam a paisagem da 

responsabilidade social e sustentabilidade no mundo, oferecendo alternativas para 

que as organizações possam avançar nos seus projetos e se tornarem mais 

transparentes diante da sociedade como um todo. O levantamento revela a 

diversidade e a convergência entre as várias ferramentas existentes (LOUETTE, 

2007). 

A normatização e as certificações são temas colocados no documento de 

Louette (2007), e ela coloca que a normatização é um processo característico de 

grandes empresas porque envolve grande investimento financeiro, organizacional e 

humano. Para as pequenas, a normatização ocorre geralmente por pressão da 

concorrência e de grandes empresas compradoras ou contratantes de serviços. 

As várias normas existentes não se resumem, porém, à padronização de 

procedimentos. Elas propiciam à empresa uma ampla reflexão a respeito das 

ferramentas de gestão a serem utilizadas para garantir o planejamento da evolução 

sustentável. Elas implicam, sobretudo, a mobilização interna necessária para realizar 

um diagnóstico detalhado e fiável do comprometimento da organização. Nesse 

sentido, as normas são também parte da estratégia das organizações. 

Pode-se qualificar as normas de acordo com os objetivos de seus promotores 

em dois tipos. 

Há aquelas que são publicadas por mecanismos oficiais de normatização, 

entre as quais se destacam: 

• ISO 14000 (meio ambiente) 

• ISO 9000 (qualidade) 

• CE EMAS (ambiental) 

• BS 8800 (condições dignas de trabalho) 

• BS 8855 (ambiental) 
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O mercado incentivou a criação de instituições que normatizassem certos 

elevados padrões de gestão em áreas como segurança e condição do trabalho, 

entre outros. Neste domínio, as normas de maior destaque são: 

• SA 8000 (direitos sociais) 

• OHSAS 18001 (riscos/acidentes) 

• AA 1000 (prestações de contas) 

Especificamente na área de Responsabilidade Social Empresarial e 

Sustentabilidade, o Brasil já possui sua norma de responsabilidade social, que tem 

caráter de sistema de gestão e propósito de certificação. 

• ABNT NBR 16001 

Também possuem normas de responsabilidade social os seguintes países: 

• Inglaterra (BS 8900) 

• Austrália (AS 8003) 

• França (SD 21000) 

• Israel (SI 10000) 

• Japão (EC S2000) 

• Itália (Q-Res) 

• Alemanha (VMS) 

Mas é na área ambiental que encontramos o maior número de normas e 

também as mais avançadas, com instrumentos aceitos e estabelecidos. Elas são 

úteis para a divulgação da RSE e também porque oferecem modelos já consagrados 

que podem servir de inspiração para o aprimoramento das normas sociais 

(LOUETTE, 2007). 

Com base na demanda mundial sobre o tema da responsabilidade social, foi 

lançada em 2009 uma terceira geração de normas — a de Responsabilidade Social 

— apresentando diretrizes sem propósito de certificação. 

• ISO 26000 

Além das normas e certificações, para este trabalho foi elaborado o quadro 3 

com as principais diretrizes, documentos, princípios e indicadores que influenciam e 

guiam as empresas no Brasil. A tabela completa com origem e uma breve descrição, 

bem todos os detalhes encontram-se nos Anexo A deste documento. 
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Quadro 3 – Indicadores de Sustentabilidade 

1. As Metas do Milênio da ONU  

Documento que consolidou várias metas estabelecidas nas conferências mundiais 

ocorridas ao longo dos anos 90, estabelecendo um conjunto de objetivos para o 

desenvolvimento e a erradicação da pobreza no mundo – os chamados Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio (ODM) – que devem ser adotados pelos estados 

membros das Nações Unidas, que envidarão esforços para alcançá-los até 2015. 

2. Pacto Global 

De acordo com a ONU, o Global Compact (Pacto Global) pretende apresentar um 

quadro de referência que visa facilitar o diálogo com as empresas e as 

convergências entre as práticas do setor privado e os valores universais. 

3. Carta da Terra 

Este documento nasceu como resposta às ameaças que pesam sobre o planeta 

como um todo e como forma de se pensar articuladamente os muitos problemas 

ecológico-sociais, tendo como referência central a Terra. 

4. FDC: IASCG 

Este instrumento sintetiza a compreensão histórica e das tendências futuras 

(estado da arte) de articulação entre os conceitos e práticas sobre 

Sustentabilidade e Governança Corporativa (SGC), possibilitando, dessa maneira, 

o estabelecimento de uma pauta para o encontro entre as premissas do 

movimento pelo desenvolvimento sustentável e a função de governança 

corporativa nas organizações. 

5. Índice Dow Jones de Sustentabilidade   

O Índice Dow Jones de Sustentabilidade (Dow Jones Sustainability Index - DJSI) 

foi lançado em 1999 pela Dow Jones Indexes e a Sustainable Asset Management 

(SAM), gestora de recursos suíça especializada em empresas comprometidas 

com responsabilidade social, ambiental e cultural. www.sustainability-index.com. 

6. Bolsa de Valores de São Paulo e o ISE (Índice Bovespa de 
Sustentabilidade Empresarial) 

O Índice Bovespa de Sustentabilidade Empresarial (ISE) foi apresentado em 
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dezembro de 2005. 

Estão previstas revisões anuais de seus parâmetros para assegurar a correta 

aferição do nível de sustentabilidade empresarial das empresas listadas na 

Bovespa. 

Não há exclusão sumária de setores econômicos no índice. Na primeira — e única 

— vez em que o CISE deliberou sobre o tema, a maioria de seus nove membros 

decidiu pela não-exclusão prévia de qualquer setor. O positive screening, ou seja, 

a não-exclusão por princípio de nenhum setor foi o modelo adotado. Isto significa 

que todas as empresas com liquidez mínima no mercado definida pelo CISE terão 

a oportunidade de preencher o questionário e participar da seleção. Todos os 

elementos associados à sustentabilidade de cada setor serão avaliados em 

profundidade, incluindo riscos potenciais e impactos adversos associados à 

natureza dos produtos e serviços de cada empresa. 

As propostas para a criação de um índice semelhante ao Dow Jones Sustentability 

da Bolsa de Nova York foram feitas por oito instituições (Abrapp, Anbid, Apimec, 

Bovespa, Instituto Ethos, IFC, IBGC e Ministério do Meio Ambiente). Empresas de 

álcool, tabaco e armas foram excluídas do índice. 

Fonte: Adaptado de LOUETTE (2007) 

Estes documentos, indicadores e postulados são uma forma de conduzir 

estrategicamente a empresa para algum tipo de mensuração. Epstein (2008) coloca 

que uma recente pesquisa mostrou a força e a ligação positiva entre uma bem 

sucedida estratégia de sustentabilidade e o valor corporativo. A sustentabilidade 

pode aumentar os negócios de diversas formas. Estes são alguns indicadores de 

como a sustentabilidade foi aperfeiçoada segundo o autor (EPSTEIN, 2008). 

Indicadores financeiros: 

• Redução dos custos operacionais (incluindo diminuição dos custos de 

litígio) 

• Aumento da receita 

• Diminuição dos custos administrativos 

• Diminuição dos custos capitais 

• Prêmios no mercado de ações 
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Indicadores relacionados ao cliente: 

• Aumento da satisfação do cliente 

• Inovação no produto 

• Aumento de participação  no mercado 

• Melhoria na reputação 

• Novas oportunidades no mercado 

Indicadores operacionais: 

• Inovação nos processos 

• Ganhos de produtividade 

• Redução dos tempos de ciclo 

• Melhorias no rendimento dos recursos 

• Minimização de perdas 

Indicadores organizacionais: 

• Satisfação dos funcionários 

• Aumento dos relacionamentos com stakeholders 

• Redução da intervenção regulatória 

• Redução dos riscos 

• Aumento do aprendizado constante 

Neste caso os indicadores são mais usuais e perceptíveis para os vários 

interlocutores empresariais. Estes indicadores são os mesmos utilizados por 

qualquer pensador ou cientista focado na área de gestão, porém estes resultados 

apontados pelo referido autor vêm de estratégias com foco em sustentabilidade 

implantadas em empresas. 

Todos estes indicadores mencionados neste capítulo são de fundamental 

importância para mensurar e concretizar as ações relativas à sustentabilidade e ao 

desenvolvimento sustentável. A maioria delas são relacionadas às melhorias de 

processos, possíveis riscos, além da mensuração do uso do meio ambiente no 

processo produtivo. Porém não basta ter bons indicadores, processos e metas 
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tangíveis para apresentar uma boa aderência do tema à estratégia de negócio. É 

necessário transformar também as questões fundamentais da existência da empresa 

para algo mais tangível, alguns autores e indicadores comentam da inovação de 

produtos e serviços para a sustentabilidade. Na sequência é apresentada a temática 

destes produtos e serviços mais profundamente. 

 

 

1.5. Produtos e serviços sustentáveis 
 

Como estes processos e indicadores sustentáveis se tangibilizam? Como 

mostrar efetivamente que uma empresa possui não somente seus processos e 

indicadores sustentáveis, mas também algo físico ou mensurado que seja dentro do 

tema? A ideia é mostrar um pouco mais a definição destes produtos de consumo e 

serviços que são mais sustentáveis. 

Pode-se denominar uma sociedade de consumo aquela cuja traço mais 

característico é a disponibilidade de inúmeros produtos de consumo, muito deles 

completamente supérfluos, que acabam gerando necessidades, em grande parte 

superficiais. Elas são inseridas na mente humana, através da publicidade intensa em 

diferentes meios de comunicação, planejada de forma científica, com ajuda de 

psicólogos e sociólogos, de modo a incentivar a compra dos produtos (de qualquer 

classe), martelando sobre a insegurança das pessoas, o que certamente é algo 

altamente destrutivo, em relação a saúde mental da população (BONILLA, 2007). 

O autor coloca que os produtos, e neste caso são inseridos também os 

serviços, são pensados em necessidades que são geradas e não necessidades 

reais. Que esta necessidade são superficiais. Bonilla (2007) continua a sua 

argumentação mostrando o que são necessidades reais: 

• Necessidades físicas vitais: alimentos, vestuário, habitação e saúde. 

• Necessidades afetivas: relação adequada com o casal, boas relações 

familiares. 

• Necessidades sociais: boas relações de trabalho, relação solidária com 

um grupo humano adjacente e com o mundo em geral. 

• Necessidades educacionais, culturais e estéticas. 
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• Necessidades de harmonização com o meio ambiente. 

• Necessidade de expressão dos sentimentos espirituais de plenitude e 

autorrealização. 

No esquema básico da sociedade de consumo, o consumismo de produtos 

nos conduz a outro tipo: o consumo de uma maneira de pensar, sentir e atuar já pré-

definida. Na realidade, o sistema já definiu com o apoio dos meios de comunicação 

como devem ser nossas vidas. As necessidades reais da sociedade são poucos 

anunciadas. Já as necessidades artificiais são anunciadas profundamente e por 

meio de análises cientificas do comportamento humano (BONILLA, 2007). 

“O negócio do negócio é o negócio”. A famosa máxima de Milton Friedman, 

Prêmio Nobel de Economia e mentor da Escola de Chicago, resume a visão 

empresarial dominante ao longo do último século. Para Friedman, o administrador  

de uma empresa trabalhava exclusivamente para o acionista – e para mais ninguém. 

Tal postura se consolidou num mundo que venerava o lucro, considerava os 

recursos naturais infindáveis e a mão de obra, abundante e submissa. Por muito 

tempo, os investimentos ambientais (e sociais) foram considerado altruísmo, 

marketing ou obrigação, jamais com algo lucrativo ou como parte do chamado core 

business – a alma do negócio (SCHARF, 2004). 

Porém a visão de Bonilla (2007) somada ao de Scharf (2004) está mudando e 

muitos consumidores estão buscando outros tipos de produtos, serviços e 

empresas. 

O ato de compra está para o consumidor como o voto está para o eleitor – é 

um instrumento usado para manifestar uma opinião formada. Uma empresa com 

credibilidade – inclusive que oferece um diferencial socioambiental – pode 

conquistar o público mais consciente. Em contraste, o público também pode decidir 

boicotar produtos e serviços de empreendimentos que considere duvidoso do ponto 

de vista ético. Por isso um dos fatores essenciais à sustentabilidade nos negócios é 

a sua imagem perante os consumidores. A preocupação ambiental e social não é 

exclusividade dos consumidores de países ricos. Diversos estudos têm indicado que 

o brasileiro está disposto, por exemplo, a deixar de comprar produtos de indústrias 

poluidoras (SCHARF, 2004). 

Algumas pesquisas mostram exatamente esta mudança de consciência e 

atitude como o Consumidor Brasileiro e a Sustentabilidade: Atitudes e 
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Comportamentos frente ao Consumo Consciente, Percepções e Expectativas sobre 

a RSE - 2010, elaborado pelo Instituto Akatu e pelo Instituto Ethos traz um conjunto 

de análises sobre os dados de 800 questionários aplicados em 12 capitais/ regiões 

metropolitanas do Brasil, em julho de 2010, que foram combinados com informações 

de pesquisas anteriores. Na questão sobre adesão ao comportamento de consumo 

consciente temos 29% da amostra comprando produtos orgânicos nos últimos 6 

meses e 41% planejando comprar roupas. Comparativamente ao ano de 2006 houve 

um decréscimo na maioria das variáveis em função da nova classe emergente. Mas 

de uma maneira geral o consumidor inicia um foco de “votar” pelo seu produto e 

empresa, além das atitudes de economia de consumo consciente. 

 

Figura 3 – Comportamentos de consumo consciente 
Fonte: Consumidor Brasileiro e a Sustentabilidade: Atitudes e Comportamentos frente ao Consumo 

Consciente, Percepções e Expectativas sobre a RSE - 2010 
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Movimentos sociais, como as chamadas Organizações de Defesa dos 

Consumidores (ODC), tradicionalmente preocupadas apenas com a proteção dos 

direitos do consumidor no mercado e o aumento da disponibilidade das opções de 

escolha, começaram a esboçar a proposta de compatibilizar a defesa dos 

consumidores com a defesa do meio ambiente, lançando e participando de 

campanhas por um consumo menos predatório somando esforços e se aproximando 

dos movimentos ambientalistas. 

No Brasil, foi realizado, em novembro de 1996, um workshop intitulado 

“Produção e consumo sustentáveis: padrões e políticas”, fruto de uma cooperação 

com a Noruega. Em janeiro de 1998, por intermédio da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente de São Paulo, o Brasil sediou o Interregional Expert Group Meeting on 

Consumers Protection and Sustainability, contando com a participação de 45 

especialistas de mais de 25 países. O resultado foi a preparação de um documento 

com as propostas de ampliação da Diretriz de Defesa do Consumidor (n. 39/248 de 

9/4/1985) da ONU, para englobar o tema consumo sustentável (PORTILHO, 2005). 

Mas afinal o que é este produto que estes movimentos e novos consumidores 

estão buscando? Produtos que sejam menos agressivos ao meio ambiente, 

produtos que realmente sejam biodegradáveis e totalmente recicláveis, produtos que 

tenham um fim que atenda as necessidades reais de Bonilla (2007) e não as 

artificiais. Além do seu processo ter respeitado as principais diretrizes, normas, 

certificações e indicadores empresarias, tais como Direitos Humanos, a carta da 

Terra, o pacto global, entre outros. 

Se elencada a questão da necessidade real do cliente ou do consumidor é 

evidente que grande parte do sistema atual é baseado em criação de produtos cuja 

as aspirações vão além das necessidades básicas do seres humanos. Para isso 

produtos e serviços são desenvolvidos para buscar a maior lucratividade das 

empresas e o aumento do PIB dos países. A mensuração do crescimento 

econômico é muito mais importante do que alguns aspectos básicos de 

sobrevivência da população. 

Postulados, indicadores mundiais e diretrizes guiados principalmente pela 

ONU buscam alterar este imaginário coletivo de crescimento a qualquer custo, mas 

se verificado a fundo cada produto ou serviço existente hoje em qualquer país 

veremos que a realidade está um pouco longe do utópico mundo dos certificados, 

normas e diretrizes. 
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Os novos produtos e serviços mais sustentáveis têm que servir aos interesses 

de necessidades básicas de Bonilla (2007) dos seres humanos, sem com isso 

degradar o meio ambiente e ter muito transparente todo o seu ciclo de vida, desde o 

seu nascedouro até o seu fim. E que este final seja algo que retorne cem por cento 

para a montagem de outro produto. Neste conteúdo do produto é necessário o 

cuidado especial para que as matérias prima extraídas não sejam de grande impacto 

ao meio ambiente e ao ser humano, e idealmente sejam de componentes totalmente 

reciclados. Um exemplo é a sacola plástica feita de cana de açúcar que é 

biodegradável. Sempre levando em conta o processo de transformação deste 

produto, ou seja, o processo dentro da empresa que assim o produziu. Esta 

empresa precisa ter todas as certificações e indicadores mensuráveis da 

sustentabilidade, além de ter transparência e ética nos processos da gestão 

integrada. Isso tudo baseada nas leis, normas, diretrizes e bases mundiais ligadas 

aos Direitos Humanos e trabalhistas, passando por todos os postulados já descritos 

neste documento. E a ideia é buscar o desenvolvimento sustentável aliado ao 

crescimento econômico para efetivamente buscar um produto sustentável. 

No caso específico de serviços mais sustentáveis a ideia básica é a mesma, 

mas a questão do trato com as pessoas é muito mais significativo do que a parte de 

insumos e matéria prima. Com isso as diretrizes relacionadas aos seres humanos 

serão muito mais efetivos do que o relacionamento com o meio ambiente. Outro 

fator básico para os serviços, por lidar com pessoas, é a questão da educação para 

a era da sustentabilidade. Guevara (2011) coloca muito bem: 

A educação para a sustentabilidade deve trabalhar com valores para 

desenvolver a consciência, e mudar os padrões de conduta do indivíduo e 

da sociedade na sua relação com a natureza e o mundo. Os objetivos 

específicos para educar para sustentabilidade é desenvolver: conhecimento, 

atitude, competência, participação, e consequentemente, consciência. A 

tarefa fundamental da educação é então desenvolver compreensão, difundir 

a informação, instrumentos e técnicas de preservação da vida, inspirando o 

engajamento, na escola e fora dela, envolvendo a sociedade em um 

processo educacional permanente de ensino-aprendizagem voltado para o 

futuro (GUEVARA, 2011, p. 29). 

Em função disso Voltolini (2011), comenta sobre o tema da educação focado 

no profissional que promove este assunto relacionado a produtos e serviços, sendo 
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que a inclusão do conceito de sustentabilidade nos programas de educação de 

administradores tem sido vista como uma possível alternativa. E os seus defensores 

argumentam que ela seja feita não com um conteúdo adicional – um curso, ou 

disciplina suplementares, desvinculados de núcleos como marketing, finanças, 

gestão de pessoas e logística -, mas sim como elemento transversal de todo o 

processo educacional, ampliando a visão sobre a maneira de pensar e fazer 

negócios. Até porque sustentabilidade não é fim, muito menos área-fim. O autor 

coloca ainda que são dois os desafios concretos que impõem aos educadores. Um é 

de natureza curricular. Para acompanharem os atuais desafios socioambientais dos 

líderes, os currículos até agora estratificados precisam abranger diferentes campos 

do saber humano, considerando abordagens mais sistêmicas, menos 

particularizadas. O outro desafio é pedagógico, para formarem lideres com 

consciência crítica, preparados para questionar premissas empresariais ainda hoje 

sacralizadas, as escolas de negócios terão de elaborar propostas de ensino mais 

horizontais, menos fundadas no velho código de transferência vertical de conteúdos, 

encorajando a convivência com outros pontos de vista, ainda que conflitantes com 

as teorias prevalentes.  

Além da educação idealizada, trazendo para a realidade, muitos autores e 

pensadores desenvolveram um segmento de mercado ou uma gama de produtos 

sustentáveis que chamam de produtos “verdes”. Estes produtos ou serviços verdes 

tem em sua essência os conceitos de sustentabilidade e do desenvolvimento 

sustentável. Porém alguns fatores sociais, muitas vezes são colocados em 

questionamento para algumas definições de produtos verdes de alguns autores. 

Ainda não há um consenso de denominação técnica para estes produtos e serviços, 

existe, principalmente fora do Brasil, muitos autores que definem o que são estes 

produtos e serviços como demonstrado neste documento. 

De acordo com a matéria do Consumidor Moderno13, comprar produtos 

verdes já é tendência mundial de consumo, porém é muito difícil diferenciar marcas 

que se utilizam do verniz ambiental, chamado greenwashing, das que produzem 

produtos realmente sustentáveis. Ela cita que existem inúmeros selos verdes nas 

prateleiras, mas nem todas as certificações são de fontes confiáveis. As companhias 

                                                             
13  Fonte: http://consumidormoderno.uol.com.br/na-pele-do-consumidor/voce-sabe-reconhecer-um-produto-
sustentavel, Você sabe reconhecer um produto sustentável? 18/08/2011 Paula Furlan. Acesso em: 23 dez. 2011 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podem, sim, maquiar de verde sua produção, sem que o conteúdo seja 

ecologicamente correto, de fato. Continua a reportagem citando que de acordo com 

recomendação do Idec – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor é importante 

checar a credibilidade dos selos presentes nos rótulos dos produtos. Pacheco (2010) 

coloca que a efetiva sustentabilidade não se constrói com mera propaganda, nem 

mesmo que tenha algum mérito pelo cunho informativo e educativo em tempos de 

crise mundial. As empresas, o poder público, as ONGs realmente comprometidas 

com o meio ambiente e a sociedade precisam abandonar de vez a “purpurina” verde 

e o marketing oco, utópico e por vezes enganoso. 

Para este tipo de produto desenvolveram inclusive alguns sites específicos 

para mostrar os tipos de produtos e serviços sustentáveis, como o Catálogo de 

Produtos e Serviços Sustentáveis da Fundação Getúlio Vargas, de acordo com a 

matéria da rede nossa São Paulo14 com fonte do Akatu/Envolverde, a página de 

busca na internet foi desenvolvida pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas 

(GVces), com o apoio do Banco Real ABN AMRO, Parceiro Pioneiro do Akatu, e 

pretende estimular a adoção de boas práticas, ao promover o consumo racional e 

eficiente por meio da divulgação de produtos e serviços sustentáveis. Para ser 

considerado sustentável é preciso que o produto (ou serviço) preencha ao menos 

um dos critérios pré-definidos pelos organizadores, ao longo das pesquisas. O 

organizadores do portal comentam que com o tempo esperam que este catálogo 

seja um impulsionador de boas práticas produtivas, ao ser possível exigir no mínimo 

dois, três, quatro ou mais critérios para a inclusão de um produto no catálogo. Assim 

que surgirem produtos mais sustentáveis do que os que se encontram hoje no 

catálogo, estes produtos serão retirados dando lugar aos que respondem a critérios 

mais exigentes. O projeto implantado pela FGV foi organizado pela 

subcoordenadora do Centro de Estudos em Sustentabilidade, Rachel Biderman, que 

verificou, em seus estudos sobre consumo sustentável, a necessidade de se criar 

um espaço imparcial, isto é, que não estivesse vinculado a promoção de marcas 

específicas, onde o consumidor pudesse buscar informações sobre o impacto 

ambiental do ciclo de vida dos mais diversos produtos e serviços – incluindo sua 

fabricação, consumo e descarte. A idealização deste catálogo, conforme a sub-

                                                             
14 Fonte: http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/712 - Catálogo de Produtos Sustentáveis ajuda 
consumidor a escolher. Acesso em: 06 jun. 2008. 
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coordenadora, vem para suprir esta deficiência e auxiliar os consumidores a mudar 

seus padrões de consumo. 

O conteúdo inicial do catálogo sustentável foi produzido para o projeto de 

análise do banco de compras do estado de São Paulo, realizado pelo Centro da 

FGV para a Secretaria do Meio Ambiente, em 2006. Para conseguir organizar o 

banco de compras foram pensados critérios que permitissem identificar as opções 

mais sustentáveis, além de realizar uma pesquisa no mercado nacional para 

identificar a disponibilidade destes produtos. 

Para o consumidor consciente, interessado em maximizar os aspectos 

positivos de seu ato de consumo e, ao mesmo tempo minimizar os negativos, os 

organizadores recomendam que fique atento aos critérios de sustentabilidade 

utilizados no catálogo na hora de escolher o que comprar, no seu dia a dia. Inclusive 

quando for comprar produtos tradicionais – não classificado como sustentáveis. No 

entanto, ressalta que a presença de um produto no catálogo não representa o 

mesmo que uma certificação. Conforme a coordenação do site, o consumidor deve 

ter muito claro que não são uma instituição certificadora, tampouco o site tem 

qualquer interesse em promover comercialmente este ou aquele produto. 

O objetivo da Instituição é continuar atualizando o catálogo anualmente, de 

modo que, no futuro, este possa apresentar uma larga amostra de produtos e 

serviços disponíveis no mercado brasileiro e que preencham critérios de 

sustentabilidade previamente definidos, não somente na dimensão ambiental. No 

lançamento do portal tinham a consolidação em um ambiente virtual de pesquisas 

realizadas nos anos de 2006 e 2007, para governos sub-nacionais, por isso a sua 

limitação a algumas “famílias” de produtos.  

No site existem dois espaços para o consumidor consciente participar 

diretamente da construção da ferramenta, por meio do “faça parte”, onde é possível 

indicar produtos ou serviços sustentáveis, e o “fale conosco”, espaço aberto para o 

consumidor manifestar-se sobre o conteúdo da página. As indicações dos 

internautas são analisadas e, se aceitas pelo grupo técnico de aconselhamento do 

projeto, passam a fazer parte das indicações. 

Vale ressaltar que Friend (2009) coloca que estes consumidores conscientes 

já são um mercado 200 bilhões de dólares de pessoas focados em saúde e 

qualidade de vida, meio ambiente, desenvolvimento pessoal, vida sustentável e 

justiça social. Segundo ele, este mercado foi primeiramente identificado pelo 
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sociólogo Paul Ray in seu livro de 1995, The Cultural Creatives: How 50 Million 

People Are Changing te World. Hoje em dia o chamado LOHAS (Lifestyles of Health 

and Sustainability), estilo de vida saudável e sustentabilidade, mercado dos Estados 

Unidos da América cujo produtos e serviços são estimados em 209 bilhões de 

dólares em 2005, aproximadamente 41 milhões ou 19 por cento dos cidadãos 

adultos dos EUA foram considerados consumidores LOHAS. Este largo e crescente 

mercado de produtos sustentáveis, saudáveis e responsáveis - cujo consumidor 

premia estes produtos e serviços que representam os seus valores - estão sendo 

mais percebidos principalmente na Ásia e Europa, especialmente onde os recursos 

naturais são limitados. Este termo LOHAS , segundo o autor, foi introduzido 

primeiramente no Japão em 2002, onde 22% da população acima de 15 anos 

reconhecem o termo. 

Conforme o autor, o que define o mercado de consumidores LOHAS, que 

consomem estes produtos e serviços diferenciados, são: 

• Saúde pessoal: neste tópico estão incluídos comidas naturais/orgânica, 

suplementos alimentares, produtos de cuidados pessoais orgânicos e 

naturais, yoga, saúde e fitness, e mídia – Mercado de 118 bilhões de 

dólares 

• Construções verdes – neste tópico estão os produtos e casas com o 

selo Energy Star, outras certificações verdes de construções e 

materiais, e painéis solares – Mercado de 50 bilhões de dólares. 

• Eco Turismo – neste tópico estão as viagens e aventuras ecológicas – 

Mercado de 24 bilhões de dólares. 

• Estilo de vida natural – neste tópico estão os mobiliários e materiais de 

casa, produtos naturais para animais domésticos, produtos naturais de 

limpeza, vestuário de produtos naturais e filantropia – Mercado de 10, 

6 bilhões de dólares. 

• Veículos alternativos – neste tópico estão os veículos híbridos, o 

biodiesel e o compartilhamento de carros – Mercado de 5,8 bilhões de 

dólares 
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• Energia alternativa – neste tópico estão energia renovável, programas 

de preços “verdes” e certificações de energia renováveis – 380 milhões 

de dólares. 

O LOHAS ou o segmento de mercado de consumidores conscientes está 

direcionando um amplo mercado para produtos e serviços sustentáveis, assim 

tornando um importante vetor para o entendimento de transformar os negócios “mais 

verdes” (FRIEND, 2009). 

Em outro capítulo do seu livro Friend (2009) coloca que a empresa não pode 

ser um negócio “verde” (leia-se sustentável) sem um produto verde. Principalmente 

porque o mercado de produtos verdes está crescendo rapidamente e oferecer estes 

tipos de produtos é a coisa certa para se fazer. Para o autor, os produtos verdes são 

aqueles que minimizam o seu impacto no meio ambiente por meio de todo o seu 

ciclo de vida, do berço ao túmulo – idealmente do berço ao berço, ou seja, que o 

produto no seu fim de vida seja reutilizado ou reciclado totalmente. 

O autor ainda coloca alguns fatores para se considerar nos produtos verdes: 

• Matéria prima que comprometam o produto 

• Energia utilizada para extração dos insumos e transporte utilizado  

• Energia, água e recursos gastos na produção do produto 

• Energia, água e recursos gastos durante o uso normal do produto 

• Recursos utilizados para a disposição e a reciclagem no fim da vida do 

produto 

• Impactos para a saúde e para o meio ambiente em cada fase do ciclo de 

vida do produto 

O produto verde ideal não deve apenas ter um menor impacto do que um 

“produto normal”, mas também deve ser fabricado dentro de uma qualidade 

ambiental e saudável (FRIEND, 2009). 

Quando o autor define o que é um serviço verde ele cita que Ray Anderson, 

fundador e presidente da empresa Interface, teve um insight radical. Anderson 

percebeu que as pessoas não querem o carpete que a Interface produz e sim um 

piso que seja atrativo e confortável para caminhar em cima. Então, o presidente da 

Interface decidiu realizar um leasing de cobertura de piso. Porém este serviço seria 



  66 

mais sustentável que a venda de carpete, pois trocar um negócio baseado em venda 

de produto para um serviço pode diminuir o seu impacto ambiental e aumentar a 

lucratividade. Anderson começou a reciclar os carpetes usados e a reaproveita-los 

além de diminuir o tamanho do carpete do leasing, o que facilitou a troca e a 

prestação do serviço.  

Nessa perspectiva Friend (2009) salienta que um verdadeiro serviço verde 

deve prover este valor para os clientes com o mínimo possível de impacto ambiental. 

Assim como o produto verde, o serviço verde precisa ser eficiente em seus recursos 

utilizados, ter baixa toxidade nos seus materiais, e ser o mais neutro para as 

mudanças climáticas possível, não somente no seu desenvolvimento mas também 

na proposta e durante o serviço ao cliente. 

Um exemplo no Brasil é o aquecimento de água em residências, hotéis, 

hospitais e piscinas. Já existem no país mil empresas de fabricação e instalação de 

coletores solares planos para aquecimento de água, e a superfície instalada de 

coletores já alcançou 6 milhões de metros quadrados (ROVERE, 2011). 

Laville (2009) coloca que as reflexões sobre o ecodesign ou ecoconcepção, 

mostrando que o segundo relatório publicado em 1995 pelo Clube de Roma, 

intitulado “Fator 4”, colocava em evidência não apenas os problemas mas também 

as soluções. O documento clama por uma “revolução da eficiência ambiental” e 

adianta a ideia de que se pode, em 25 anos, criar duas vezes mais riquezas 

explorando duas vezes menos recursos. O relatório também aposta na aparição de 

novas tecnologias e de novos produtos ecoeficientes. Fornece alguns exemplos de 

tais produtos, como os documentos eletrônicos e as novas tecnologias de 

informação, cujo impacto sobre a maneira pela qual a economia afeta o meio 

ambiente é considerável: a compra de um livro em uma livraria on-line consome em 

média 1/16 da energia empregada para a venda em uma loja tradicional, e o cálculo 

também vale para cada jornal, revista, catálogo que será lido na tela em vez da sua 

versão impressa. Os hábitos dos internautas deveriam reduzir o consumo de papel 

em quase três milhões de toneladas por ano nos próximos anos. De agora em 

diante, conclui o relatório, o design deve se concentrar na eficiência da utilização 

das matérias primas e da energia, desde a produção até o uso efetivo e o fim da 

vida útil. Já no “Fator 5” de 2009 o autor Ernst Von Weizsäcker tem um foco maior 

nos setores econômico, construção, indústria pesada, transporte e agricultura. E que 
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a maioria, não em todos, as melhorias estão disponíveis para os países ricos e 

pobres.15 

A autora ainda coloca os princípios do ecodesign que alguns designers 

utilizam no desenvolvimento do seus produtos que acaba designando o que seria 

um produto mais sustentável: 

 

Quadro 4 – Princípios do ecodesign 

O princípio do ecodesign: limitar as “externalidades” negativas e encorajar as 

“externalidades” positivas do objeto em todos os estágios de sua existência, a 

curto e a longo prazos. 

- Questionando sua razão de ser: um objeto cuja função é inútil ou prejudicial 

não deve ser produzido. 

- Observando todas as consequências de seu processo de produção 

(matérias primas recicladas ou renováveis, baixo consumo de energia, de 

água etc. 

- Considerando os impactos de sua compra e de sua utilização (redução da 

embalagem, otimização do transporte local de produção ao de venda e 

depois ao de consumo, utilização de energia renovável para o 

funcionamento, utilidade social, etc.) 

- Prolongando o seu tempo de vida (durabilidade, reparabilidade etc.) 

- Antecipando seu final de vida (recuperação, reciclabilidade, 

biodegrabilidade) 
Fonte: LAVILLE (2009) 

Mas o ecodesign ainda pode ir longe, esforçando-se não apenas para reduzir 

os impactos negativos do objeto sobre o meio ambiente e a sociedade, mas também 

para multiplicar os impactos positivos, concebendo objetos que ofereçam mais ao 

meio ambiente e aos homens (LAVILLE, 2009). 

É necessário, pois, analisar Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), no conceito 

do Marketing 3.0. Acredita-se que os consumidores são seres humanos completos, 

cujas outras necessidades e esperanças jamais devem ser negligenciadas. Em 

épocas de crise econômica global, com doenças tornando-se pandemias, a pobreza 

                                                             
15 Fonte:  http://www.makingitmagazine.net/?p=152 . Acesso em: 28 jul. 2012. 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aumentando e a destruição do meio ambiente, as empresas precisam oferecer 

respostas e esperanças às pessoas que enfrentam estes problemas e assim tocar 

os consumidores em um nível superior. As empresas precisam se diferenciar por 

seus valores. 

Cada vez mais, o consumo verde está invadindo as prateleiras e vidas de 

toda uma população, que está se tornando mais consciente para um bem estar 

futuro que seja mais sustentável. Com o advento da comunicação das embalagens e 

suas explicações e funcionalidades as empresas conseguem andar alinhada com o 

progresso, a vontade do consumidor e com o bem estar do planeta (PADOVANI, 

2012). 

Os produtos ou serviços verdes, ou mais sustentáveis, que são mais 

inclusivos, ambientalmente corretos e com o seu ciclo de vida cíclico e totalmente 

conforme todos os padrões éticos e jurídicos, são ou serão o padrão de excelência 

em um futuro próximo. Pode parecer um pouco idealista ou romântico, mas todos os 

padrões de qualidade de produtos e serviços começaram de uma certa maneira 

assim, e se tornaram selos e certificações. Muitos dos sonhos dos antepassados 

agora são realidade. 

Cada vez percebe-se que os produtos e serviços mais sustentáveis vão 

complementar o que muitas empresas já estão fazendo deixando os seus processos 

produtivos e administrativos mais sustentáveis.  

Para entender as etapas e as dificuldades de inserir a sustentabilidade na 

estratégia de negócios das empresas, bem como pensar em produtos e serviços 

sustentáveis, é necessários resgatar os conceitos de estratégia, quais sãos as 

estratégias existentes e como isso influencia a economia verde. 
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CAPÍTULO 2 – ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS NAS EMPRESAS E ECONOMIA 
VERDE 

 
A estratégia do negócio é o cerne de qualquer empresa para que haja foco e 

direcionamento para todos os funcionários e a transparência para os acionistas e 

outros stakeholders. Sem uma efetiva estratégia de negócios a empresa fica a 

deriva com muitas oportunidades, focos e muito mais ameaças. Para isso é 

necessário desenvolver as principais teorias e conceitos sobre estratégia e 

planejamento estratégico, mostrando também o que os pensadores colocam como 

principais ferramentas ou tipos de estratégias que as empresas utilizam ou deveriam 

utilizar. Ainda apresenta-se a conceituação da economia verde, tema tão atual e 

importante para a economia mundial e para o tema da sustentabilidade. 

A fundamentação teórica sobre estes pontos da teoria da administração traz 

bases para a associação com os temas da sustentabilidade e do desenvolvimento 

sustentável já descritos anteriormente. Precisa-se entender um pouco mais do que é 

efetivamente estratégia para entender e inserir a sustentabilidade na pauta. 

 

 

2.1. Conceitos de Estratégia e de Planejamento Estratégico 
 

O pensamento estratégico é a competência que todas as empresas buscam 

nos seus profissionais. Determinar os conceitos de estratégias e como nasce este 

tipo de planejamento é fundamental para o desenvolvimento deste trabalho. 

Segundo o site Wikipédia16, a palavra estratégia vem do grego antigo stratègós (de 

stratos, "exército", e ago, "liderança" ou "comando" tendo significado inicialmente "a 

arte do general") e designava o comandante militar, à época de democracia 

ateniense. O idioma grego apresenta diversas variações, como strategicós, ou 

próprio do general chefe; stratégema, ou estratagema, ardil de guerra; stratiá, ou 

expedição militar; stráutema, ou exército em campanha; stratégion, ou tenda do 

general, dentre outras. 

Atualmente, o conceito de estratégia é uma das palavras mais utilizadas na 

vida empresarial e encontra-se abundantemente na literatura da especialidade. À 

                                                             
16  fonte: www.wikipedia.org. Acesso em: 12 de jan. 2012. 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primeira vista parece tratar-se de um conceito estabilizado, de sentido consensual e 

único, de tal modo que, na maior parte das vezes, entende-se ser escusada a sua 

definição. Contudo, um pouco de atenção ao sentido em que a palavra é usada 

permite, desde logo, perceber que não existe qualquer uniformidade, podendo o 

mesmo termo referir se a situações muito diversas. Se para uma leitura apressada 

esse fato não traz transtornos, para o estudante destas matérias e mesmo para os 

gestores têm por função definir ou redefinir estratégias e implantá-las nas 

organizações, a definição rigorosa do conceito que têm de levar a cabo é o primeiro 

passo para o êxito dos seus esforços. 

A estratégia, segundo Costa (2009) é a base sobre a qual são feitos planos, 

prioridades são estabelecidas e modificadas, a comunicação externa e interna é 

estruturada, os riscos são gerenciados e a trajetória da empresa é alterada, em 

reposta a fatos novos. Na ausência de uma estratégia, resta atuar apenas nos níveis 

tático e operacional. Enquanto ações estratégicas são interligadas entre si, as táticas 

lidam com oportunidades e ameaças pontuais, que requerem soluções específicas e 

se esgotam em si mesmas. No nível operacional, atua-se realizando transações 

continuamente. Atuar sem uma estratégia tende a dispersar esforços até que, no 

limite, a empresa tenha pouco ou nenhum controle sobre sua trajetória ao longo do 

tempo. 

Com base em Oliveira (2009), o conceito básico de estratégia está 

correlacionado à ligação da empresa com seu ambiente. E, nesta situação, a 

empresa procura definir e operacionalizar estratégias que maximizam os resultados 

da interação estabelecida. Numa empresa, a estratégia está correlacionada à arte 

de utilizar, adequadamente, os recursos físicos, tecnológicos, financeiros e 

humanos, tendo em vista a minimização dos problemas internos e a maximização 

das oportunidade que estão no ambiente empresarial, o qual não é controlável. 

Quando se considera a estratégia empresarial, ou seja, a escolha de um caminho de 

ação para a empresa como um todo, deve-se fazer a seguinte pergunta-chave: “Que 

destino devo dar à empresa e como devo estabelecer este destino?”. Em seu livro, 

Oliveira (2009), coloca as definições de estratégia de vários autores: 
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Quadro 5 – Definições de estratégia 

Definições Autor(es) / ano 

Movimento ou uma série específica de movimentos feitos por 

uma empresa. 

Von Neumann e 

Morgenstern (1974) 

Futuridade das decisões correntes. Steiner (1979) 

Forma de pensar no futuro, integrada no processo decisório, 

com base em um procedimento formalizado e articulador de 

resultados e em uma programação previamente estabelecida 

Mintzberg (1983) 

Busca de uma posição competitiva favorável em uma indústria, 

a arena fundamental onde ocorre a concorrência, sendo que a 

escolha desta estratégia competitiva está baseada no nível de 

atratividade da indústria e nos determinantes da posição 

competitiva relativa dentro desta indústria. 

Porter (1985) 

Regras e diretrizes para decisão que orientem o processo de 

desenvolvimento de uma empresa. 

Ansoff (1990) 

Padrão ou plano que integra os objetivos maiores de uma 

empresa, suas políticas e sequências de ações em um todo 

coeso. 

Quinn (1992) 

Programa amplo para se definir e alcançar as metas de uma 

empresa, sendo a resposta desta a seu ambiente através do 

tempo. 

Stoner e Freeman 

(1995) 

Processo contínuo de, sistematicamente, tomar decisões 

presentes que envolvam riscos, com o maior conhecimento 

possível de sua futuridade. 

Drucker (2010) 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2009) 
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Dessa forma Oliveira (2009), segue o mesmo raciocínio colocando os 

processos: o planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de um 

conjunto de providências a serem tomadas pelo executivo para a situação em que o 

futuro tende a ser diferente do passado; entretanto, a empresa tem condições e 

meios de agir sobre as variáveis e fatores, de modo que possa exercer alguma 

influência; o planejamento é, ainda, um processo contínuo, um exercício mental que 

é executado pela empresa, independentemente, de vontade específica de seus 

executivos. O planejamento estratégico também pressupõe a necessidade de um 

processo decisório que ocorrerá antes, durante e depois de sua elaboração e 

implementação na empresa. 

O desenvolvimento de uma estratégia competitiva é, em essência, o 

desenvolvimento de uma fórmula ampla para o modo como uma empresa 

competirá, quais deveriam ser as suas metas e quais as políticas 

necessárias para levar-se a cabo essas metas (PORTER, 2004). 

Drucker (2010) coloca o que o planejamento estratégico não é, pois ele acha 

importante o gestor não se confunda. 

1. Não é um conjunto e truques, um punhado de técnicas. É pensamento 

analítico e comprometimento de recursos para a ação. Quantificação 

não é planejamento. Planejamento estratégico não é aplicação de 

métodos científicos a decisões de negócios. É aplicação de 

pensamento, análise, imaginação e julgamento. É responsabilidade, 

mais do que técnica. 

2. Planejamento estratégico não é previsão. Não é arquitetar o futuro. 

Qualquer tentativa nesse sentido é tolice; o futuro é imprevisível. Ao 

tentar isso, tudo o que conseguimos é desacreditar o que estamos 

fazendo. O planejamento estratégico é necessário justamente porque 

não somos capazes de fazer previsões. 

3. O planejamento estratégico não lida com decisões futuras. Lida com a 

futuridade das decisões presentes. As decisões existem apenas no 

presente. A questão enfrentada por quem toma decisões não é o que a 

organização deve fazer amanhã, é “O que devemos fazer hoje para 

estarmos prontos para a incerteza de amanhã.” Não é o que vai 

acontecer no futuro, é “Que qualidades futuras devemos construir no 
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nosso pensar e fazer atuais, que intervalos de tempos precisamos 

considerar e com devemos usar essas informações para tomar uma 

decisão racional agora?”. 

4. O planejamento estratégico não é uma tentativa de eliminar riscos. Não 

é sequer uma tentativa de minimizar o risco. Uma tentativa desse tipo 

só pode levar a riscos irracionais e ilimitados e a um desastre certo. A 

atividade econômica, por definição, compromete recursos presentes 

com o futuro, ou seja, com expectativas altamente incertas. 

Enfim, Drucker (2010) define o planejamento estratégico como o processo 

contínuo de, sistematicamente, tomar decisões presentes que envolvam riscos, com 

o maior conhecimento possível de sua futuridade; organizar sistematicamente os 

esforços necessários para levar a efeito tais decisões; e medir os resultados dessas 

decisões em relação às expectativas, por meio de um feedback organizado e 

sistemático. 

Chiavenato (2008), coloca a parte prática, com a definição da missão 

organizacional, da visão de futuro, dos valores fundamentais e dos objetivos, o 

passo seguinte é definir a estratégia capaz de conduzir ao alcance do sucesso 

planejado. Assim, a estratégia é o meio para chegar lá, ou seja, para transformar os 

objetivos em realidade. 

Segundo Mañas (2007), ter um plano não é suficiente; é preciso ter um plano 

com estratégia e que gere pressão crescente nas organizações, fazendo com que as 

pessoas pensem até coletivamente, em grupo, dentro da organização e que, na 

verdade, desenvolvam a capacidade de pensamento, aprendendo e passando a 

viver pensando por si e no lugar do outro.  

Em função disso Kotler (1994), comenta que Prahalad e Hamel (1990) 

definem a competência central como algo que fornece acesso potencial a uma 

ampla variedade de mercados, e que contribui significativamente para os benefícios 

percebidos pelos consumidores do produto final e é difícil ser imitado pelos 

concorrentes. E cita a metáfora de Prahalad e Hamel (1990) de uma árvore, na qual 

raízes são as competências centrais, o tronco representa os produtos centrais, os 

galhos são as unidades de negócios e as folhas são os produtos finais. As empresas 

que trabalham o nível de unidade de negócios e/ou produtos finais estarão 



  74 

crescentemente à mercê daqueles que trabalham nos níveis de raízes e tronco da 

árvore.  

Costa (2009) evidencia que a ênfase dos estrategistas e teóricos da 

administração estiveram na maior parte do tempo na estruturação da oferta (desde a 

organização do trabalho com Taylor até as curvas de experiência do BCG) e na 

competição entre empresas (desde a teoria dos jogos até Porter). A preocupação 

com os consumidores teve menor relevância e foi retomada com vigor por Prahalad, 

que propõe criar novos negócios a partir da identificação das necessidades 

emergentes dos consumidores e dos modelos de negócio que reconciliam grandes 

volumes e ganhos de escala com o atendimento a necessidades individuais. 

Kiechel (2011) comenta que segundo Barry Jones, sócio sênior do escritório 

do BCG de Londres, o primeiro estágio da história da estratégia, desde o seu 

começo, no início da década de 1960, até aproximadamente meados da década de 

1980, estava relacionado com o posicionamento. Onde estava seu negócio na curva 

de experiência, como eram seus custos em comparação com os dos concorrentes? 

Qual era o lugar de um negócio específico no portfólio de negócios da empresa, de 

acordo com medidas, como sua participação no mercado? O negócio deveria ser 

estimulado ou vendido? No segundo estágio da estratégia, que vai do final da 

década de 1980 até hoje, o foco intelectual voltou-se para os processos, os 

procedimentos e as rotinas por meio dos quais as empresas realizam suas 

atividades. O BCG vota pela descoberta da competição baseada no tempo como a 

primeira grande revolução no front do processo – a constatação de que, se você se 

concentrasse em desenhar e produzir com mais rapidez do que seus concorrentes, 

poderia conquistar vantagem competitiva em relação a eles. O foco no processo 

estava por trás da tentativa, no início da década de 1990, de as empresas 

entenderem e desenvolverem suas competências essenciais. E o terceiro estágio do 

esquema de Jones, a estratégia centrada nas pessoas, permanece mais nebuloso, 

em parte porque só foi iniciado recentemente e em parte porque não existe um 

consenso a respeito do significado de foco nas pessoas. 

Kiechel (2011) ainda salienta que, o que torna o crescente foco nas pessoas 

uma passagem particularmente tensa em na história é o reconhecimento incipiente 

de que ela representa, na estratégia, parte do elemento até então mais 

negligenciado em seus cálculos. A maneira mais comum e convencional de 

apresentar esta tensão é ver a história da estratégia com uma luta entre duas 
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definições: a estratégia como posicionamento e a estratégia como um aprendizado 

organizacional. A escola do posicionamento, liderado por Porter, de Harvard, vê a 

elaboração da estratégia como a escolha de onde você quer competir, em que setor, 

em que ponto dentro do setor e como deseja competir – com base no preço, em 

produtos ou encontrando um nicho. A escola do aprendizado organizacional, por 

outro lado, afirma que nenhuma empresa já solidificada pode escolher sua estratégia 

como se estivesse partindo do zero. Em seu desprezo pelos posicionistas – pelo 

menos na figura de seu maior porta-voz, Henry Mintzberg, da McGill -, a escola do 

aprendizado também argumenta que praticamente nenhuma estratégia funciona 

com se planejou orginalmente. O objetivo, dizem eles, é a empresa começar em 

uma direção, aprender com resposta que obtém dos mercados e concorrentes e ir 

se ajustando ao longo do caminho. 

Cavalcanti (2007) apresenta esta evolução histórica do pensamento 

estratégico nas tabelas, comentando que as versões prescritivas, comuns até a 

década de 1980, deram lugar à complexidade descritiva, ilustrada a seguir: 

 

Quadro 6 – Evolução do pensamento estratégico – conceitos prescritivos 

Ano Conceito Ação Proposições 

1970 Matriz BCG Classificação de produtos 

ao longo da participação 

de mercado x taxa de 

crescimento do mercado 

Guia para a empresa 

concretizar o portfólio de 

negócios 

1970 Alvin Toffler O choque do futuro Reestruturação contínua 

da empresa 

1972 Profit impact of 

market strategy 

(Pims) 

Banco de dados empírico 

para determinar áreas de 

mercados atrativos 

A participação de mercado 

é impulsionada de 

lucratividade e deriva da 

melhor qualidade relativa 

do produto 

1980 Michael Porter – 

Estratégia 

Competitiva – 3 

estratégias genéricas 

Liderança 

1. De custo 

2. Diferenciação 

3. Foco 

Curvas de experiências, 

barreiras à entrada, 

posicionamento 

estratégico, sistema de 
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inteligência sobre o 

concorrente, estratégia de 

nicho 
Fonte: CAVALCANTI (2007) 

 

Quadro 7 – Conceitos descritivos que apoiaram a remodelação das empresas a 

partir da década de 1980 

Ano Conceito Ação Proposições 

1985 Cadeia de valor 

(Michael Porter) 

5 atividades primárias e 4 

atividades de apoio 

Logística de entrada x 

operações x logística de 

saída x marketing e 

vendas x serviços (+) 

 Vantagem 

Competitiva 

 Suprimentos x 

desenvolvimento de 

tecnologias x gestão de 

recursos humanos x infra-

estrutura da empresa, 

constituindo a cadeia de 

favor do cliente de uma 

empresa 

1994 Mintzberg, H.  

Ascensão e queda do 

planejamento 

estratégico como 

processo formal 

Distinção entre 

planejamento estratégico 

e pensamento 

estratégico 

O fracasso do 

planejamento estratégico 

clássico e o fracasso da 

formalização de 

estratégias. Estratégia é 

um processo de 

aprendizado; se o 

planejamento estratégico é 

a análise, o pensamento 

estratégico é a síntese 

1994 Competência 

essencial – Gary 

Desenvolvimento de 

habilidade e tecnologia 

Empresa é um portfólio de 

competência, é um novo 
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Hamel e C. K. 

Prahalad 

que permite oferecer 

benefício ao cliente 

plano, é, na verdade uma 

arquitetura estratégica que 

mostra as competências a 

serem desenvolvidas para 

interceptar o futuro. 

1995 Três disciplinas de 

valor de Michael 

Treacy e Fred 

Wiersema 

Excelência operacional x 

Liderança de produto x 

Conhecimento do 

consumidor 

Contínuo investimento e 

excelência em pelo menos 

uma dessas três áreas de 

valor para construir a 

reputação da companhia 

1999 Estratégia corporativa 

de Pierre Dussage e 

Bernard Garrete 

Formação de alianças 

estratégicas e como 

antecipar sua evolução e 

resultados 

Tipologia de alianças entre 

não competidores (join 

ventures), parceiros 

verticais, etc. e entre 

competidores, alianças na 

cadeia de fornecimento, 

alianças de quase 

concentração e alianças 

complementares 

2005 Governança e 

alianças estratégicas 

Construção de redes 

tangíveis, intangíveis, 

sociais e políticas de 

negócios 

Competição e 

compartilhamento; 

inteligência investigativa 

de negócios 
Fonte: CAVALCANTI (2007) 

 

Esta tabela resume um pouco as principais formas de pensamento estratégico 

e como ele vai evoluindo e agregando conforme os anos vão passando. É 

importante comentar que estes movimentos estão intimamente ligados à realidade 

do macroambiente e as outras forças de mercado. 

Para finalizar as teorias Cavalcanti (2007) coloca a agenda do futuro do que 

serão estes pensamentos estratégicos: 

• Transformar empregados de tarefas em profissionais pensantes. 
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• Repensar os papéis dos administradores e dos empregados nas 

empresas estruturadas por processos. 

• Reinventar os sistemas de gestão de recursos humanos desde os 

treinamentos até os esquemas de reconhecimento dos esforços. 

• Fazer com que o aprendizado seja parte do dia-a-dia dos negócios da 

empresa. 

• Moldar uma cultura que dê suporte à nova maneira de trabalhar. 

Percebe-se que são muitas as teorias, fundamentações e os pensamentos 

estratégicos. Entender a linha do tempo deste pensamento é fundamental para 

organizar as ligações com a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, pois 

faz parte da história este desenvolvimento. 

 

 

2.2. Estratégias 
 
O pensamento estratégico passa por diferentes fases e procedimentos para 

que a empresa possa definir o seu rumo e como trilhar este caminho. Alguns autores 

já colocam algumas estratégias ou alternativas ou tipos de estratégias já realizadas 

ou sugerindo que devem ser listadas em tópicos ou em principais. Neste documento 

para manter a linha de alternativas teóricas, os tipos ou tópicos de estratégias foram 

mantidas em pontos/numeradas para melhor visualização e leitura. 

Como Porter (2004) que salienta que ao enfrentar as cinco forças 

competitivas (rivalidade entre os concorrentes; poder de negociação dos clientes; 

poder de negociação dos fornecedores; ameaça de entrada de novos concorrentes; 

e ameaça de produtos substitutos), existem três abordagens estratégicas genéricas 

potencialmente bem-sucedidas para superar as outras empresas em uma indústria: 

1. Liderança no custo total – Nesta primeira estratégia, que se tornou bastante 

comum nos anos 70 devido à popularização do conceito de experiência, 

consiste em atingir a liderança no custo total em uma indústria por meio de 

um conjunto de políticas funcionais orientadas para esse objetivo básico. A 

liderança no custo exige a construção agressiva de instalações em escala 

eficiente, uma perseguição vigorosa de reduções de custo pela experiência, 
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um controle rígido dos custos e das despesas gerais, a não permissão da 

formação de contas marginais dos clientes, e a minimização do custo em área 

como P&D, assistência, força de vendas, publicidade, etc. Intensa atenção 

administrativa ao controle dos custos é necessária para atingir essas metas. 

2. Diferenciação – Essa segunda estratégia genérica diferencia o produto ou o 

serviço oferecido pela empresa, criando algo que seja considerado único no 

âmbito de toda a indústria. Os métodos para essa diferenciação podem 

assumir diversas formas: projeto ou imagem da marca, tecnologia, 

peculiaridades, serviços sob encomenda, rede de fornecedores, ou outras 

dimensões. A diferenciação, se alcançada, é uma estratégia viável para obter 

retornos acima da média de uma indústria porque ela cria uma posição 

defensável para enfrentar as cinco forças competitivas, embora um modo 

diferente do que na liderança de custo. 

3. Enfoque – A última estratégia genérica é enfocar um determinado grupo 

comprador, um segmento da linha de produtos, ou um mercado geográfico; 

como com a diferenciação, o enfoque pode assumir diversas formas. Embora 

as estratégias de baixo custo e de diferenciação tenham o intuito de atingir 

seus objetivos no âmbito de toda a indústria, toda a estratégia de enfoque  

visa atender muito bem o alvo determinado, e cada política funcional é 

desenvolvida levando isso em conta. A estratégia repousa na premissa de 

que a empresa é capaz de atender seu alvo estratégico estreito mais efetiva 

ou eficientemente do que os concorrentes que estão competindo de forma 

mais ampla. Consequentemente, a empresa atinge a diferenciação por 

satisfazer melhor as necessidades de seu alvo particular, ou por ter custos 

mais baixos na obtenção deste alvo, ou ambos. 

Mañas (2007), indica algumas alternativas, utilizando conceitos de 11 

estratégias básicas: 

1. Concentração em um único negócio: é uma estratégia recentemente 

resgatada que pressupõe uma empresa dirigindo todas as suas energias a 

um único alvo. Não há interesse em desviar seus recursos a outros objetivos. 

A dedicação é exclusiva a um único produto, um único mercado, ou a uma 

tecnologia. 
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2. Joint venture: Indicada para empresas que não dispõem de tecnologia nem 

de capital para adquiri-la e de outras que dispõem de ambos. Os parceiros se 

associam, um oferecendo seu mercado e o outro, tecnologia ou capital.  

3. Retração: É, naturalmente, a mais antiga das estratégias. As empresas que 

enfrentam dificuldades a utilizam com o objetivo de reduzir custos de pessoal, 

de produção, de marketing e de promoção, enfim, diminuir custos e melhorar 

a produtividade para que a empresa possa sobreviver. 

4. Integração horizontal: É a concentração de capital da empresa mediante 

compra ou associação de empresas similares. 

5. Integração vertical: Ocorre quando a empresa passa a produzir um novo 

produto ou serviço que está entre o seu mercado de matérias-primas e o seu 

consumidor final. 

6. Diversificação: Pode ser dividida em duas categorias: a concêntrica e a por 

conglomeração. A diversificação concêntrica é a produção ou comercialização 

de uma nova linha de produtos ou serviços, aproveitando-se a mesma 

tecnologia, a mesma força de vendas e oferecendo uma quantidade maior de 

produtos no mesmo mercado. A conglomeração, por sua vez, consiste na 

diversificação de negócios em que a empresa não aproveitará a mesma 

tecnologia ou força de vendas. Nesse caso, o grupo de empresas apresenta 

risco menor, pois está envolvido em ramos de atividades diferentes. 

7. Inovação: Consiste no desenvolvimento de uma nova tecnologia, ou na 

procura do desenvolvimento de um produto inédito ou milagroso, ou na 

adoção de um serviço diferenciado que apresente ótimas perspectivas de 

aceitação no mercado. 

8. Desinvestimento: É comum em casos de diversificação malsucedida, em que 

as empresas se encontram, em dado momento, diante de linhas de produtos 

que deixam de ser interessantes por começarem a comprometer a linha de 

produtos ou de negócios originais da organização. 

9. Parceria: É uma estratégia que se confunde com uma série de outras 

apresentadas e que surgiu mais recentemente visando compor novas frentes 

no mundo empresarial. As parcerias têm diversos estágios. É possível formar 

parceiros a partir de uma conveniência comercial ou de produção comum. 
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Nesse caso, nem a formalização contratual é necessária. Pode-se formar 

uma parceria muito formalizada e que possui diversos estágios, da 

comercialização dos produtos até a sua produção e comercialização total, 

desde que seguindo todas as regras do franqueador. 

10. Internacionalização: Também chamada de globalização ou de mundialização, 

a estratégia está atrelada ao conceito de globalização, fenômeno econômico 

que atualmente vivencia-se e, paralelamente, à revolução trazida pelas 

tecnologias de telecomunicação e da informatização. Como estratégia, 

consiste em eliminar fronteiras e arregimentar capitais financeiros, 

transladando ideias e produtos ao redor do mundo, tanto na produção e 

comercialização quanto na orientação básica. É uma estratégia que, apesar 

de ser predominantemente utilizado por grandes grupos transnacionais, é 

adotada até por questões de sobrevivência, por empresas de qualquer parte. 

Adaptar-se ao que a globalização oferece, tirando vantagem empresarial do 

desejo do consumidor e acrescentando pontos de diferenciação são formas 

comuns de sua implementação. Pode-se adotar a internacionalização, 

passando a fabricar, a projetar ou a comercializar um produto mundial ou 

parte dele. 

11. Liquidação do negócio: É uma estratégia usada em últimos casos, quando 

não existe outra saída, a não ser fechar a empresa. Pode ocorrer quando a 

organização se dedica a um único negócio ou produto, que, depois do estágio 

de declínio, não foi substituído ou administrado com cuidado, quando a 

empresa não enxerga o futuro, quando vive em constante retração e, 

principalmente quando as estratégias são mal escolhidas ou mal 

implementadas. 

Mañas (2007) expõe ainda que o importante na escolha de estratégias é ter à 

disposição alternativas que, a qualquer instante, possam substituir as originais. O 

planejamento, para permitir o sucesso, requer suportes políticos e social. Exige 

participação de toda a empresa, aliás não há como pensar em estratégias só a longo 

prazo; os homens que nela atuam já sabem pensar estrategicamente, mas é 

primordial que os detentores de poder estejam engajados nessas empreitadas. Uma 

empresa tem de considerar que não seguem apenas uma estratégia. Em momentos 

distintos, em situações características específicas, adotam-se estratégias diversas, 
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algumas vezes paralelas, outras até conflitantes, mas são apenas estratégias 

previamente consideradas para permitir o diferencial competitivo. Uma estratégia é 

sempre preponderante, é aquela que direciona os rumos mais amplos e distantes e, 

por sua vez, subordina as demais estratégias e operações da organização de 

alguma maneira. 

A complexidade de identificação dos elementos oriundos do modelo de 

pensamento estratégico, segundo Salazar (2007), levou vários estudiosos, entre 

eles Liedtka, a tecerem teorias a respeito da maneira adequada de abordagem de 

um modelo como esse. Segundo a autora, os principais elementos abarcados pelo 

pensamento estratégico são: perspectiva de sistemas; concentração no propósito; 

tempo em perspectiva; oportunismo inteligente; e processo de estabelecimento de 

hipóteses. Segundo Salazar, Liedtka defende que esse tipo de modelo faz com que 

seus elementos criem a capacidade do pensamento estratégico, observação que vai 

ao encontro de três premissas fundamentais em que permitem configurar a 

capacidade estratégica como preciosa. São elas: os elementos que criam maior 

valor para o público interessado; os elementos são de difícil imitação pelos 

concorrentes; os elementos fazem com que a organização seja mais adaptável às 

mudanças. O autor coloca ainda que é importante explicitar que há a necessidade 

de interrelacionar os marcos conceituais com técnicas. Dessa maneira, os cinco 

elementos do pensamento estratégico são associados às várias técnicas disponíveis 

atualmente. O quadro abaixo sintetiza tanto os conceitos quanto as respectivas 

técnicas. 
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Quadro 8 – Elementos e técnicas do pensamento estratégicos 

Elementos do Pensamento 

Estratégico 

Técnicas Relevantes 

Perspectiva de sistemas 

Visão de como o mundo funciona, que 

incorpora um entendimento dos contextos 

internos e externos da organização. 

• Mapeamento de todos os que têm interesse na 

organização 

Posicionamento de todos os que têm interesse na 

organização por meio de abordagem sistêmica. 

• Análise de sistema de valor 

Obter das pessoas, de dentro e de fora da organização, 

informação sobre os seus sistemas de valor. 

• Reuniões que procuram delinear o futuro 

Reuniões mantidas por vários dias e que viabilizam o diálogo 

sobre o passado e a avaliação do entorno da empresa para, 

a seguir , inventar o seu futuro. 

Concentração no propósito 

Fazer com que o propósito estratégico 

dispense tempo necessário e suficiente 

para o alcance do objetivo. 

 

• Escritura de histórias 

Em um contexto educacional da administração, escrever 

histórias sobre o futuro respaldadas por pesquisas é uma via 

poderosa para ajudar o desenvolvimento da intenção 

estratégica. 

Tempo de perspectiva 

História institucional e a criação do futuro. 

Correta escolha e apropriado uso de 

analogias com sua própria história e a 

dos outros, reconhecendo padrões 

nesses eventos. 

• Construção de cenários 

Pesquisa de uma variedade de tendências e oportunidades 

que antecedem ao desenvolvimento de um conjunto de 

cenários ou futuros alternativos. 

• Análise de lacunas 

Analisa o interrelacionamento e as lacunas entre a intenção 

estratégica e o desempenho dos objetivos. 

• Uso de analogias 

Maneira útil de explicação baseada em simbolismos aceitos. 

Aplicada para ajudar na visualização de possibilidade 

futuras. 

Oportunismo inteligente 

Toda organização deve praticar a 

intenção estratégica e permanecer fiel a 

ela; entretanto, em virtude da 

característica de ambiente dinâmico, ela 

deve também dar a oportunidade aos 

níveis mais baixos para praticarem o 

oportunismo inteligente, capturando as 

• Compartir e comparar 

Reuniões de administradores de negócios interrelacionados 

que compartem e comparam performance e perspectivas. 

• Técnicas de simulação 

Experiências ou ensaios como o auxílio de modelos. 
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novas estratégias emergentes e 

submetendo-as à alta administração. 

Tese de hipóteses 

A prática desse método científico 

concentra-se na habilidade de gerar boas 

hipóteses e testá-las. 

• O que..., se... então? 

A geração de hipóteses enseja a pergunta “o que se...”, ao 

passo que o teste da hipótese demando que se faça o 

subsequente questionamento “se... então?”. Tal experimento 

permite à organização ir além de noções simplistas de causa 

e efeito para prover-se de uma contínua aprendizagem. 

• Conhecido, desconhecido e presumido 

Com essa técnica testa-se a validade da importância daquilo 

que presume, para decidir-se o que é desconhecido, porém, 

passivo de ser conhecido. 

• Questão de Alexandre 
A partir da técnica anterior, impõe-se a resolução da 

seguinte questão de Alexandre: “Que novo conhecimento 

poderia mudar um pressuposto? 

Fonte: SALAZAR (2007) 

Dessas acepções, Oliveira Jr. (2007) ressalta que uma forma de estratégia é 

aquela definição de empresa alinhada com esses recentes desenvolvimentos 

teóricos, que entendem o conhecimento como o principal ativo estratégico da 

organização. A função central da empresa é administrar esse ativo de forma a 

otimizar o desempenho organizacional. A empresa então é entendida como um 

estoque de conhecimento que consistem basicamente de maneiras como a 

informação é codificada e disponibilizada para aplicação, assim como de 

conhecimento relacionado à coordenação das ações na organização. O que vai 

determinar o sucesso da empresa é a sua eficiência nesse processo de 

transformação de conhecimento existente no plano das ideias para o conhecimento 

aplicado no plano das ações, em comparação a eficiência de outras empresas. Cabe 

à organização, portanto atuar como agente organizador do conhecimento existente, 

tornando-o aplicável e gerador de novos conhecimentos, desempenhando essa 

tarefa de forma superior à concorrência. O conhecimento da empresa pode assumir 
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diversas formas. João (2007) ressalta que pode-se considerar o conhecimento 

organizacional como o mais valioso recurso estratégico. A habilidade para criá-lo e 

aplicá-lo é a mais importante capacidade para gerar vantagem competitiva. Por esse 

aspecto, há uma forte ligação entre gestão do conhecimento e estratégia do negócio 

para toda a corporação. 

Assim João (2007), coloca mais uma forma de estratégia que é a inovação, 

pois passa a ser uma nova fonte de valor. Mais do que gerar extensões de linhas de 

produtos ou ganhos de eficiência incrementais devem passar a reinventar o modo de 

como gerir uma empresa. Simplesmente tornar-se maior ou melhor não é mais uma 

estratégia. Uma vontade irreversível de ser diferente, esta, sim é uma estratégia. O 

processo de inovação não deve ser centrado no produto, e sim, em uma visão 

sistêmica de inovação. Naquela que está centrada no produto, temos as extensões 

da linha de produto e o uso de novas tecnologias. No entanto, só essa visão não 

garante o futuro da organização. Hamel e Prahalad (1994) já falavam em criação de 

competências básicas e não concentração unicamente nos produtos finais. Uma 

coerência na estratégia é importante, mas não pode levar ao autoritarismo ou a um 

raciocínio de grupo. A inovação livre, fragmentada, pode, no extremo, transformar-se 

em anarquia. Uma estratégia de inovação deve se comportar como a internet, com a 

sua arquitetura estratégica que possibilita delimitar a inovação e é composta por 

arquiteturas abertas e não proprietárias. O seu processo de gestão como uma 

estratégia deve apresentar os seguintes aspectos: 

• Descoberta: quando encontramos os revolucionários nas organizações, ao olhar 

por novas lentes, e instigarmos a paixão pela criação do futuro. 

• Síntese: é o trabalho dos executivos que procuram padrões dentro da 

diversidade de ideias não convencionais. 

• Experimentação: serve para dar segmento prático à orientação para o futuro. 

Outra estratégia que João (2007) cita é o conceito de estratégias baseadas no 

tempo, criado por George Stalk, em 1992, com a seguinte mensagem: “se encurtar 

os ciclos de tempo na produção, na concepção de novos produtos, nas vendas, na 

distribuição e no serviço, reduzirá os custos, servirá melhor os clientes e promoverá 

a inovação”. Com a revolução digital em curso, a vantagem competitiva da 

velocidade será ainda mais decisiva. O autor ainda coloca que Stalk (1992) nos diz 
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que “criar valor utilizando o tempo como arma competitiva requer estratégias que 

aprisionem os mais atraentes clientes e que mantenham os concorrente 

encurralados”. Esta estratégia significa selecionar uma dentre as seguintes opções: 

coexistir com os concorrentes, bater em retirada (consolidar posições, abandonar 

mercados) ou atacar direta ou indiretamente. 

Ao continuar o raciocínio de João (2007), que ressalta, que uma época que se 

fala muito de internet e de seu impacto sobre as organizações, pode-se visualizar 

novas estratégias empresariais a serem seguidas com base na conexão dos 

funcionários, dos consumidores e não consumidores e parceiros; está se falando de 

uma estratégia voltada para as conversações. Há muitas ideias de como isso seria 

colocado em prática, incluindo as ferramentas que as efetivariam. Mas dizer 

somente “precisamos de uma estratégia para a internet” é uma declaração no 

mínimo defensiva. Por que isso? Era possível perceber desde a década de 1990, o 

potencial da rede. E o dinheiro? Quando haverá retorno disso? Esse é o primeiro 

fator para o que se denomina “tecnologia de ruptura”. Deve ser pensado o longo 

prazo em detrimento do curto prazo. Há como sobreviver enquanto o futuro não 

chega, mas tem-se de disputar o sucesso do futuro do comércio eletrônico. 

 Costa (2009) coloca que estratégias produzem diferentes “intensidades de 

transformação” nas formas de trabalhar das empresas. A menor intensidade de 

transformação está nas estratégias naturais, que consistem na manutenção do bom 

desempenho operacional e de prudência financeira. Estas são geralmente aplicáveis 

em mercados em que a oferta é fragmentada, isto é, existe um grande número de 

empresas, os produtos são indiferenciados e nenhuma empresa tem recursos 

suficientes para iniciar um processo de consolidação (pela aquisição de outras) ou 

de diferenciação competitiva significativa. Uma maior “intensidade de transformação” 

ocorre nas estratégias baseadas em recursos da empresa, quando uma maior 

competitividade é buscada internamente, usando os recursos existentes ou 

explorando seus pontos fortes. Essas estratégias se baseiam em soluções internas 

para a redução de custos, crescimento rápido, aumento do valor de produtos, 

acesso a novos mercados e clientes ou inovação em processos. Essa abordagem se 

torna mais ampla quando busca maior competitividade, não apenas internamente, 

mas em toda a cadeia de valor. E finalmente o autor coloca as estratégias 

competitivas, no sentido pleno da palavra, levam em conta não apenas a própria 

cadeia de valor, mas também o mercado e os concorrentes. Definem o 
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posicionamento competitivo considerado, do lado da demanda, os fatores que 

determinam a evolução do mercado, e da oferta, os concorrentes, suas propostas de 

valor e as cadeias de valor. Em outras palavras, o autor evidencia que essas 

estratégias partem do entendimento da dinâmica do mercado e da competição, e da 

posição competitiva relativa da empresa.  

As estratégias eficazes são sempre simples e únicas. A prática mostra que 

uma estratégia não deve ter mais do que uma ou duas dimensões 

essenciais, para que sua execução não se torne lenta ou difícil e tenha 

custos aceitáveis (COSTA, 2009). 

Oliveira (2009) cita que as estratégias podem se estabelecidas de acordo com 

a situação da empresa; estar voltada à sobrevivência, manutenção, crescimento ou 

desenvolvimento, conforme sua postura estratégica. A combinação das estratégias 

deve ser feita de forma que aproveite todas as oportunidades possíveis, e utilizando 

a estratégia certa no momento certo. O autor continua explicando cada uma das 

estratégias: 

• Estratégia da sobrevivência - Este tipo de estratégia deve ser adotado 

pela empresa quando não existe alternativa, ou seja, apenas quando o 

ambiente e a empresa estão em situação inadequada ou apresentam 

perspectivas caóticas (alto índice de pontos fracos internos e ameaças 

externas). Em qualquer outra situação quando a empresa adota esta 

estratégia por medo, as consequências podem ser desastrosas. Numa 

postura estratégica de sobrevivência, a primeira decisão do executivo é 

parar os investimentos e reduzir, ao máximo possível, as despesas. 

Naturalmente, uma empresa tem dificuldades de utilizar esta estratégia 

por um período de tempo muito longo, pois poderá ser engolida pelo 

mercado e pelos concorrentes. 

• Estratégia de manutenção – Neste caso, a empresa identifica um 

ambiente com predominância de ameaças; entretanto, ela possui uma 

série de pontos fortes – disponibilidade financeira, recursos humanos, 

tecnologia, etc. – acumulados ao longo do tempo, que possibilitam ao 

executivo, além de querer continuar sobrevivendo, também manter sua 

posição conquistada até o momento. Para tanto, deverá sedimentar e 

usufruir, ao máximo, seus pontos fortes, tendo em vista, inclusive, 
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minimizar os seus pontos fracos, bem como maximizar os pontos fracos 

da concorrência e evitar ou minimizar a ação de seus pontos fortes. Diante 

desse panorama, a empresa poder continuar investindo, embora de 

maneira moderada. 

• Estratégia de crescimento – Nesta situação embora a empresa tenha 

predominância de pontos fracos, o ambiente está proporcionando 

situações favoráveis que podem transformar-se em oportunidades, 

quando, efetivamente, é usufruída a situação favorável pela empresa. 

Normalmente, o executivo procura, nesta situação, lançar novos produtos 

e serviços, aumentar o volume de vendas etc. 

• Estratégia de desenvolvimento – Neste caso, a predominância é de pontos 

fortes internos e de oportunidades externas. Diante disso, o executivo 

deve procurar desenvolver a empresa. Portanto, o desenvolvimento da 

empresa se faz em duas direções principais: pode-se procurar novos 

mercados e clientes, diferentes dos conhecidos atualmente, ou novas 

tecnologias, diferentes daquelas que a empresa domina. A combinação 

desses dois eixos – mercadológico e tecnológico – permite ao executivo 

construir novos negócios no mercado. A empresa aparece como 

multidivisionada em empreendimentos diversos – estruturada em unidades 

estratégicas de negócios – e assume, frequentemente, a forma de 

conglomerado dirigido a partir de uma administração corporativa, ou 

mesmo uma empresa holding. 

Kim e Mauborgne (2009) colocam que existem dois tipos de estratégias: 

estruturalista (aquela que aceita o meio na qual a empresa opera como um fato) e 

reconstrutivista (aquela que busca moldar esse entorno). Na hora de escolher qual 

seria a melhor para sua organização é preciso considerar o grau de atração do 

mercado, os recursos e a capacitação a seu dispor e se sua empresa é mais 

inclinada, estrategicamente falando, a competir ou inovar. Empresas diversificadas 

seriam capazes de empregar qualquer das duas abordagens. Seja qual for a 

estratégia eleita, o sucesso só virá se a estratégia vier acompanhada de um trio 

alinhado de proposições voltadas a distintos grupos de stakeholders: compradores, 

acionistas e aqueles que trabalham para a organização. O sucesso da estratégia 

depende do desenvolvimento e do alinhamento das três propostas: (1) uma proposta 



  89 

de valor que atraia compradores; (2) uma proposta de lucro que permita à empresa 

ganhar dinheiro com a proposta de valor; e (3) uma proposta de pessoas que motive 

aqueles que trabalham para ou com a empresa a executar a estratégia. É na 

natureza do alinhamento ideal que essas abordagens divergem. Estratégias 

estruturalistas exigem que todas as três proposições busquem ou o baixo custo ou a 

diferenciação. Já as propostas da estratégia construtivista buscam garantir ambas 

as coisas. Esta é a base da pesquisa dos autores sobre a estratégia do oceano azul, 

que tem suas raízes numa nova corrente do pensamento econômico, a do 

crescimento endógeno. Nela, o paradigma central é que ideias e atos de atores 

isolados podem moldar o cenário econômico e setorial. Em outras palavras, a 

estratégia pode ditar a estrutura. Os autores chamam esta abordagem de 

“reconstrutivista”. 

Anderson (2006) coloca a teoria da cauda longa como uma estratégia de 

negócios. A teoria pode ser resumida nos seguintes termos: nossa cultura e 

economia estão cada vez mais se afastando do foco em alguns hits relativamente 

pouco numerosos (produtos e mercados da tendência dominante), no topo da curva 

da demanda, e avançando em direção a uma grande quantidade de nichos na parte 

inferior ou na cauda da curva de demanda. Numa era sem as limitações do espaço 

físico nas prateleiras e de outros pontos de estrangulamento da distribuição, bens e 

serviços com alvos estreitos podem ser tão atraentes em termos econômicos quanto 

os destinados a grandes públicos. 

Este ponto de Anderson (2006) é fundamental para analisar, quem sabe, um 

nicho de pessoas que já não querem mais hits e sim produtos e serviços com alguns 

valores ou diferenciais que levem as questões de sustentabilidade em conta. Porém 

o que o planeta e sua população precisa é que todas as estratégias, produtos e 

serviços tenham o tema transversal em seu pensamento sistêmico. 

 
 
2.3. Economia Verde 
 
A partir destes conceitos de estratégia e estes exemplos de tipos de 

estratégias, coloca-se agora um termo que está sendo bastante utilizado no 

mercado atualmente. A questão da economia verde. É importante fundamentar este 

ponto para que a inserção do tema da sustentabilidade na estratégia seja mais clara 

e tenha uma base conceitual apurada. 
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O mundo precisa de uma nova economia. A maneira como se organiza hoje 

o uso dos recursos dos quais depende a reprodução social não atende os 

propósitos de favorecer a ampliação permanente das liberdades 

substantivas dos seres humanos, apesar da imensa e crescente 

prosperidade material (ABRAMOVAY, 2012). 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) lançou em 

2008 a Iniciativa Economia Verde (GEI, da sigla em inglês) buscando levantar 

evidências sobre os riscos e custos sociais e econômicos gerados pelos atuais 

padrões de uso excessivo dos recursos naturais bem como destacar as 

oportunidades de uma transição para práticas mais sustentáveis. O objetivo central 

da iniciativa é apoiar o desenvolvimento de um plano global de transição para uma 

economia verde – que fosse dominada por investimentos e consumo de bens e 

serviços de promoção ambiental (PAVESE, 2011). 

Entende-se por economia verde “aquela que resulta na melhoria do bem-estar 

humano e da igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente os 

riscos ambientais e as escassezes ecológicas”. Uma economia verde é aquela 

apoiada em três estratégias principais: (1) a redução das emissões de carbono, (2) 

uma maior eficiência energética e no uso de recursos e (3) a prevenção da perda da 

biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Para se tornarem viáveis, essas 

estratégias precisam ser catalisadas e apoiadas por investimentos públicos e 

privados bem como por reformas políticas e mudanças regulatórias. Deve-se ainda 

buscar preservar, fortalecer e, quando necessário, reconstruir o capital natural como 

um ativo econômico crítico e fonte de benefícios públicos, especialmente para 

aqueles cujas vidas dependem intrinsecamente dos serviços advindos da natureza. 

O carro chefe da GEI é o desenvolvimento do relatório sobre economia verde, 

lançado em fevereiro de 2011, “Rumo à economia verde: caminhos para o 

desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza”. O documento analisa 

aspectos macroeconômicos e questões ligadas à sustentabilidade e redução da 

pobreza relacionadas a investimentos em uma gama de setores desde energia 

renovável até agricultura sustentável. Espera-se que tais análises venham subsidiar 

a formulação de políticas que possam catalisar o aumento de investimentos nesses 

setores verdes. Além da produção de análises desse teor, a GEI fornece ainda 

serviços de consultoria para países e regiões, produzindo produtos de pesquisa bem 

como promovendo o estabelecimento de parcerias com uma ampla gama de atores, 
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incluindo a academia, organizações não governamentais, setor privado, entre outros, 

para a promoção e implementação efetiva de estratégias de economia verde. 

Elaborado pelo PNUMA em parceria com economistas e especialistas 

mundiais, o relatório “Rumo à economia verde: caminhos para o desenvolvimento 

sustentável e a erradicação da pobreza” busca defender a proposição de que tornar 

economias verdes não implica necessariamente a redução do crescimento 

econômico e do nível de emprego. Ao contrário, tal transição permitiria fortalecer o 

crescimento através da geração de empregos decentes e consistiria em uma 

estratégia vital para a eliminação da pobreza. Espera-se que as evidências 

levantadas por esse estudo encorajam tomadores de decisão a desenvolver 

condições favoráveis para um aumento nos investimentos rumo a uma economia 

verde, com base em três estratégias principais: 

1. Estimular uma mudança nos investimentos, tanto públicos 

como privados, buscando incentivar setores críticos à 

transição para uma economia verde; 

2. Demonstrar como a economia verde pode reduzir a pobreza 

persistente através de uma ampla gama de setores 

importantes, incluindo agricultura, florestas, pesca, água e 

energia; e 

3. Fornecer orientações sobre políticas que permitam essa 

mudança: através da eliminação de subsídios perversos, 

identificação de falhas de mercados, estabelecimento de 

marcos regulatórios ou estímulos a investimentos 

sustentáveis. 

Conforme análise de Pavese (2011), o PNUMA coloca a agricultura, 

construção, pesca, silvicultura, abastecimento de energia, indústria, turismo, 

transportes, manejo de resíduos e água foram os dez setores avaliados pelo estudo 

e identificados como fundamentais para tornar a economia global mais verde. Para a 

transição desses setores para uma economia mais verde, em termos gerais, o 

estudo propõe a seguinte alocação de recursos: 

- Agricultura: US$ 108 bilhões, incluindo as pequenas explorações. 
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- Imobiliário: US$ 134 bilhões a serem destinados a programas de eficiência 

energética. 

- Energético: mais de US$ 360 bilhões. 

- Pesca: US$ 110 bilhões, incluindo a redução de capacidade das frotas 

mundiais. 

- Silvicultura: US$ 15 bilhões para o combate às mudanç as climáticas. • 

indústria: US$ 75 bilhões. 

- Turismo: US$ 135 bilhões. 

- Transportes: US$ 190 bilhões. 

- Gestão de resíduos: US$ 110 bilhões, incluindo reciclagem. 

- Água: um montante semelhante, incluindo saneamento básico. 

 

Pavese (2011) coloca ainda que o relatório apresenta ainda resultados e 

recomendações por setores específicos, apontando as oportunidades setoriais 

geradas pela transição para a economia verde, incluindo a redução da pobreza, 

criação de empregos e fortalecimento da equidade social e manutenção e 

restauração do capital natural. 

Almeida (2009), demonstra que existe um movimento da economia verde, e 

explica que as estratégias de mitigação e adaptação para o enfrentamento das 

mudanças climáticas globais apontam na direção de uma economia de baixo 

carbono. Aliadas ao sustentável dos demais serviços ambientais – como provisão de 

alimentos, fibras, água e recursos genéricos, entre outros, poderão levar o mundo à 

chamada economia verde. A economia verde caminha na contramão das práticas 

empresariais predominantes hoje, que competem por preço e não por qualidade 

(como vimos com os principais estrategistas neste documento), internalizam custos 

sociais e ambientais e buscam o menor preço para materiais fornecidos pela 

natureza e para o trabalho humano. Ou seja, a nova economia internalizará 

plenamente os custos sociais e ambientais ao precificar energia, matérias primas e 

insumos. Com isso, inviabilizará padrões insustentáveis de produção e consumo. Na 

economia verde não haverá lugar para, por exemplo, produtos para serem 

rapidamente descartados e substituídos, na crença, predominante hoje, de que isso 
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é bom para manter a roda da economia girando. A internalização de custos sociais e 

ambientais favorecerá a durabilidade dos bens que serão projetados para passar por 

consertos e atualizações. 

Makower (2009) coloca que uma ironia da economia verde é que nas últimas 

duas décadas, enquanto os consumidores manifestaram tanto a ambivalência em 

direção à mudança dos seus hábitos de compras e o cinismo sobre a sinceridade 

das empresas em serem ambientalmente responsáveis, os produtos que 

compramos ficaram mais “verdes”, muitas vezes sem o conhecimento do público. A 

razão é que as empresas em cada setor estão continuamente melhorando sua 

eficiência, gastos em engenharia, melhoria na produção, menos gastos, processos 

de distribuição mais inteligente, entre outros. Muitas empresas aprenderam como 

entregar os seus produtos utilizando menos recursos e aumentando a produtividade. 

E consequentemente diminuindo o seu impacto no meio ambiente. Isto tudo porque 

faz sentido para o negócio. 

Para o Instituto Ethos, em seu documento “Plataforma por uma economia 

inclusiva, verde e responsável” (2012), coloca que uma economia verde procura 

assegurar uma relação amigável entre os processos produtivos da sociedade e os 

processos naturais, promovendo a conservação, a recuperação e o uso sustentável 

dos ecossistemas e tratando como ativos financeiros de interesse público os 

serviços que eles prestam à vida. Esta economia deve caracterizar-se pela 

existência de investimentos públicos e privados, regras, instituições, tecnologias, 

políticas públicas, programas governamentais e práticas de mercado voltadas para: 

• Melhoria permanente dos processos produtivos; 

• Aumento da ecoeficiência e redução do consumo dos recursos 

naturais; 

• Redução das emissões de gases de efeito estufa; 

• Transformação de resíduos de um processo em insumo de outros; 

• Internalização dos custos das externalidades nos preços dos produtos; 

• Proteção dos mananciais, uso eficiente da água e universalização do 

saneamento básico; 
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• Aumento da eficiência energética e ampliação das fontes limpas e 

renováveis nas matrizes energética e de transporte; 

• Melhoria da mobilidade e da eficiência dos modais de transporte; 

• Recuperação e preservação dos ecossistemas; e 

• Mitigação dos efeitos da mudança do clima. 

Mas esta economia, segundo o Instituto Ethos, precisa também ser inclusiva, 

ou seja, os investimentos públicos e privados, as regras, as instituições, as 

tecnologias e os programas devem estar voltados também para o atendimento das 

necessidades e direitos de todos os seres humanos, sem o que não será possível 

construir ambientes sociais saudáveis para nenhuma atividade produtiva. A 

economia deve, portanto, promover o desenvolvimento equilibrado entre os capitais 

financeiro, humano, social e natural. 

No documento, o Instituto Ethos coloca que faz parte desse propósito a 

distribuição equitativa da riqueza e das oportunidades para a geração de renda e 

acesso a bens e serviços públicos, assegurando condições de vida digna para toda 

a população, erradicando a pobreza e reduzindo as desigualdades sociais, o que 

requer a ampliação da participação da base da pirâmide no processo produtivo e no 

mercado de bens e serviços e a melhora na qualificação da força de trabalho e das 

relações trabalhistas, para que os direitos humanos sejam uma realidade para todo 

o conjunto da sociedade brasileira. 

Além de inclusiva e verde, a economia deve ser responsável. É fundamental 

que sejam trabalhados também os valores éticos e de integridade paralelamente aos 

temas da economia verde e inclusiva. O desenvolvimento de valores éticos, cultura 

da transparência e mecanismos de combate à corrupção são indispensáveis para 

atingir os objetivos de uma economia inclusiva, verde e responsável. 

Uma economia praticada segundo padrões éticos elevados implica: 

• Combate à corrupção e à impunidade; 

• Valorização da integridade e da transparência; 

• Estímulo à concorrência leal; 

• Estímulo à cooperação; 

• Respeito às leis e às regras de negócio; e 
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• Respeito aos direitos das diferentes comunidades, etnias e grupos 

sociais de se aproximar em seu próprio ritmo do estilo de vida 

contemporâneo. 

Nesta economia, coloca o Instituto, a visão de sustentabilidade se completa 

pelo compromisso de não sobrepor os interesses privados aos interesses públicos e 

de manter esses padrões em quaisquer investimentos, estabelecendo relações 

éticas independentemente do nível das exigências locais. 

A economia inclusiva, verde e responsável que se impõe ao mundo em razão 

dos desafios ambientais, sociais e éticos deve orientar-se pelos fatores estratégicos: 

valores e inovação. Precisa-se desenvolver os valores que darão suporte a atitudes 

que abram novos campos de visão, de produção de conhecimento e de 

comportamentos sustentáveis. Além disso, precisa-se estimular um maior 

investimento em pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, processos e 

relações mercantis e de produção, estimulando um ciclo de inovação na busca de 

sistemas sustentáveis de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. 

O Instituto Ethos ressalta os pontos principais das questões sociais, 

ambientais e econômicas, já citando as questões de sustentabilidade (que serão 

vistas no próximo capítulo) para explicar a economia verde, que precisa ser também 

inclusiva e responsável.  

No documento final de 24 de julho de 2012, O Futuro que Queremos, 

resultado da Rio +20, realizado em junho de 2012 pela ONU, considera-se a 

economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 

pobreza, como uma das importantes ferramentas disponíveis para alcançar o 

desenvolvimento sustentável, e que pode oferecer opções para formulação de 

políticas, porém não deve ser um conjunto rígido de regras. Ressalta-se que a 

economia verde deve contribuir para a erradicação da pobreza bem como o 

crescimento econômico sustentado, o reforço da inclusão social, melhorando o bem 

estar humano e a criação de oportunidades de emprego e trabalho digno para todos, 

mantendo o funcionamento saudável dos ecossistemas da Terra. 

Dowbor (2011) coloca que nesta economia muitas coisas exigem que haja 

organização do serviço público e também das empresas e a mídia, em particular o 

sistema de publicidade, que precisa se reorientar para promover um consumo 

equilibrado e consciente, resgatando a sua capacidade informativa. Em outros 
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termos, trata-se de uma mudança cultural. Cada ato de compra, cada momento de 

utilização de um produto, deve nos levar a pensar em duas dimensões: se é bom 

para nós, sem dúvida, mas também se é bom para o conjunto da dinâmica social. 

Estamos descobrindo que, apesar de nosso modo de pensar e viver não ser 

baseado nos paradigmas holísticos e de estarmos em meio a uma 

economia digital desumanizada, paralelamente nos movimentamos para o 

desenvolvimento de um senso de unidade e percepção do todo e, 

esperançosamente, para uma economia sustentável e solidária. Mas para 

que isso ocorra precisamos aprender novos meios para fomentar a 

confiança e a responsabilidade social e ambiental, o que significa que 

precisamos enviar esforços para desenvolver uma nova consciência e uma 

nova ética.” (GUEVARA; DIB, 2007) 

A economia verde é uma nova forma de pensar o atual sistema que já está 

rodando faz algumas décadas. E neste novo paradigma as empresas precisam se 

preparar para seguir este conceitos que começam a sair do papel e ir para os fóruns 

internacionais, e logo mais serão políticas públicas. Para isso os conceitos de 

estratégia apresentados são fundamentais para a correlação com a economia verde, 

a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. A teoria da administração nos 

mostra que a evolução de conceitos e pensadores é constante. 

Entender a ligação entre a estratégia e o tema da sustentabilidade é 

fundamental, para isso é necessário ver a sustentabilidade como uma estratégia 

empresarial.  
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CAPÍTULO 3 –A SUSTENTABILIDADE NAS ESTRATÉGIAS DAS EMPRESAS NO 
BRASIL 

 
Após as análises conceituais de sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável, mostrado o que é considerado a sustentabilidade nas empresas, quais 

são os principais indicadores de sustentabilidade e como atualmente entende-se 

como produtos e serviços sustentáveis; aliado e consolidado pelas teorias e 

conceitos de estratégias, planejamento estratégico e como os principais autores 

pontuam as principais estratégias utilizadas dentro das empresas; mais o novo 

conceitos de economia verde; é fundamental mostrar a convergência entre o 

pensamento estratégico e a sustentabilidade, como os principais pensadores estão 

colocando a sustentabilidade como uma estratégia para as empresas, ou como 

estão inserindo a sustentabilidade na estratégia principal da empresa. 

 

3.1. A sustentabilidade como estratégia para as empresas 

 
A sustentabilidade como estratégia para as empresas atualmente tem sido 

vista como uma melhoria de um processo mais ecoeficiente ou um produto que é 

reciclável ou tem partes que já são recicladas. Pouco se mostra a inserção do tema 

na cerne da empresa, no âmago da geração de valor da empresa, ou seja, a 

principal fonte de receita da empresa: o produto ou o serviço que ela oferta para a 

sociedade. Os autores e conceitos demonstrados neste capítulo discutem o tema 

inserido nos produtos, projetos, processos e paradigmas das empresas. E as 

pesquisas existentes no mercado brasileiro e internacional demonstram a efetividade 

do tema e as várias percepções com os stakeholders. 

Certo dia, quando eu explicava o nossos plano para alcançar a 

sustentabilidade desenhei uma simples ilustração do Monte da 

Sustentabilidade, com o ponto no cume representando a pegada zero e 

uma figura (nós) escalando a montanha. Essa se tornou a descrição 

simples, porém clara e amplamente compreensível, da nossa visão e 

missão (ANDERSON, 2011). 
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Figura 4 – Monte da sustentabilidade 

Fonte: ANDERSON (2011) 

 

Drucker (2010) coloca o raciocínio que as responsabilidades sociais – em um 

negócio, hospital ou universidade – podem surgir em duas áreas. Podem emergir 

dos impactos sociais da instituição. Ou podem surgir como problemas da própria 

sociedade. Ambas são alçadas da administração, porque a instituição gerida pelos 

administradores vive necessariamente na sociedade e na comunidade. Mas as duas 

áreas são diferentes. A primeira lida com o que uma instituição faz para a sociedade. 

A segunda tem a ver com o que uma instituição pode fazer em favor da sociedade. A 

organização moderna existe para prover um serviço específico para a sociedade. 

Ela, portanto, tem que estar na sociedade. Tem que estar na comunidade, tem que 

estar por perto, tem que fazer o seu trabalho dentro de um cenário social. Também 

tem que empregar pessoas para fazer o seu trabalho. Seus impactos sociais 

inevitavelmente vão além da contribuição especifica que justifica a sua existência. 

Entendendo que numa sociedade civilizada, onde as organizações foram 

criadas para oferecer serviços e produtos para as pessoas que estão nesta 

sociedade, a organização não pode destruir ou ignorar totalmente os seus impactos 

para aqueles que são parte do seu propósito. Drucker (2010) coloca muito bem que 

o propósito de uma fábrica de ligas ferrosas não é fazer barulho ou soltar fumaças 

nocivas. É produzir metais de alto desempenho para atender seus clientes. Só que 

para fazer isso, ela produz barulho, gera calor e solta fumaça. Esses impactos são 

incidentais ao propósito da organização, mas em larga medida são subprodutos 

inescapáveis. 
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Entender quais são estes impactos que a empresa causa na sociedade, 

incluindo o meio ambiente, é fundamental para que possa alcançar os seus objetivos 

mercadológicos e financeiros. E a organização pode ir além, e como Drucker (2010) 

coloca, deve-se sempre tentar transformar a eliminação de um impacto numa 

oportunidade de negócios, porém em muitos casos isso não é possível. Na maioria 

das vezes, eliminar um impacto significa aumentar os custos. O que antes era uma 

“externalidade” pela qual o público em geral pagava torna-se custo de negócio. 

Portanto, vira uma desvantagem competitiva, a não ser que todos no setor aceitem a 

mesma regra. E isso, na maioria dos casos, só pode ser feito por meio de 

regulamentação – ou seja, por alguma forma de ação pública. Sempre que um 

impacto não pode ser eliminado sem um aumento no custo, cabe à administração se 

antecipar e elaborar a regulamentação que tenha maior probabilidade de resolver o 

problema com custo mínimo e o maior benefício para o público como para o 

negócio. E depois trabalhar para que a regulamentação correta seja promulgada. 

Como citado nas estratégias, Porter (2004) coloca que uma das estratégias 

genéricas é exatamente a liderança nos custos, se o impacto do negócio ou do 

produto ou serviço não é mensurado, esse desvio poderá colocar esta estratégia 

genérica em alto risco, fazendo com que a organização perca o seu posicionamento 

mercadológico. 

Saindo um pouco dos modelos de estratégia citados neste documento e já 

agregando o conceito de sustentabilidade na estratégia do negócio, Drucker (2004) 

coloca que os problemas sociais (aqui entendo como problemas da sociedade como 

um todos – meio ambiente, pessoal, empresarial, governamental, etc) são 

disfunções da sociedade e – pelo menos potencialmente – doenças degenerativas 

do organismo político. São enfermidades. Mas para a administração de instituições 

e, sobretudo, a administração de negócios, há representação de desafios. São 

grandes fontes de oportunidades. Pois a função dos negócios, - e, em menor grau, 

das demais principais instituições – é satisfazer a necessidade social e ao mesmo 

tempo servir sua instituição, transformando a resolução de um problema social em 

oportunidade de negócios. É tarefa do negócio converter a mudança em inovação, 

isto é, em novos negócios. E será um executivo fraco aquele que pensar que a 

inovação se refere apenas a tecnologia. Ao longo da história dos negócios, a 

mudança social e a inovação social têm sido pelo menos tão importantes quanto a 

tecnologia. Afinal, as principais indústrias do século XIX eram, em grande parte, o 
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resultado da conversão do novo ambiente social – a cidade industrial – em uma 

oportunidade de negócios e em um mercado de negócios. Isso sustentou o 

surgimento da iluminação pública, primeiro a gás depois elétrica, do bonde e do trem 

urbano, do telefone, do jornal e da loja de departamentos – para citar alguns 

exemplos. 

Porter e Kramer (2010) seguem o mesmo tema de que a empresa está na 

sociedade, e que a interdependência entre ela pode ser analisada com as mesmas 

ferramentas usadas para analisar posição competitiva e estratégia de 

desenvolvimento. Desta forma a empresa pode focar suas atividades de 

Responsabilidade Social Corporativa para um melhor efeito. Mais do que meras 

ações bem intencionadas impulsionadas ou reativas pela pressão externa, a 

organização pode desenvolver uma agenda afirmativa da Responsabilidade Social 

Corporativa  que produza o máximo de benefício social bem como o ganho para o 

negócio. Para qualquer empresa, a estratégia deve ir além das boas práticas. Isso é 

escolher uma posição única – fazer diferentes coisas em relação aos concorrentes 

no caminho de diminuir os custos ou servir melhor as necessidades de um grupo 

particular de consumidores. Estes princípios se aplicam ao relacionamento das 

empresas com a sociedade  assim como o seu relacionamento com os clientes e os 

concorrentes. Muitas oportunidades para inovações pioneiras para beneficiar a 

sociedade e a própria competitividade da empresa podem surgir da oferta do 

produto e da cadeia de valor. 

Esse olhar para a sociedade como um todo gerando a inovação é o ponto 

principal do artigo Por que a sustentabilidade é hoje o maior motor da inovação? de 

Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009). O autores enfatizam que a 

sustentabilidade é um rico filão de inovações organizacionais e tecnológicas 

capazes de gerar tanto receita como lucro. Uma empresa ambientalmente correta 

tem custos menores, estratégia importante segundo os vários autores de estratégia 

já citados, pois acaba utilizando menos insumos. Além disso, o processo gera 

receita adicional – graças a produtos melhores ou por permitir que a empresa crie 

novos negócios. E ainda os autores ressaltam já que essas são as metas da 

inovação empresarial, hoje as empresas inteligentes estão tratando a 

sustentabilidade como a nova fronteira da inovação. 

O estudo de Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) revela que as 

empresas que já iniciaram esse percurso passam por cinco estágios distintos de 
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mudanças. Aparentemente próximo aos passos para a sustentabilidade de 

Hitchcock e Willard (2008) em cada um enfrentam desafios distintos e precisam 

cultivar novos recursos para superá-los, como está no quadro abaixo: 

 
Quadro 9 – Cinco estágios para a sustentabilidade 

ESTÁGIOS PRINCIPAL 

DESAFIO 

COMPETÊNCIAS 

NECESSÁRIAS 

OPORTUNIDADES DE 

INOVAÇÃO 

1O. ESTÁGIO 

Encarar respeito 

a normas como 

oportunidade 

Garantir que 

conformidade 

com normas vire 

oportunidade 

para inovação. 

Capacidade de prever e 

influenciar regulamentações. 

Capacidade de trabalhar com 

outras empresas, incluindo 

rivais, para implementar 

soluções criativas. 

Usar compliance para levar 

empresas e parceiras a provar 

tecnologias, materiais e 

processos sustentáveis.  

2o. ESTÁGIO 

Tornar a cadeia 

de valor 

sustentável 

Aumentar a 

eficiência de 

toda a cadeia de 

valor. 

Domínio das técnicas como 

gestão de carbono e avaliação 

do ciclo de vida. 

Capacidade de reformular 

operações para usar menos 

energia e água, poluir menos e 

gerar menos detritos. 

Capacidade de garantir que 

fornecedores e varejistas 

também se tornem 

ecologicamente corretos. 

Desenvolver fontes sustentáveis 

de matéria-prima e 

componentes. 

Aumentar o uso de fontes de 

energia limpa como solar e 

eólica. 

Achar usos inovadores para 

produtos descartados. 

3o. ESTÁGIO 

Criar produtos e 

serviços 

sustentáveis 

Criar produtos e 

serviços 

sustentáveis ou 

reformular linha 

existente para 

não agredir o 

meio ambiente. 

Capacidade de entender que 

produtos e serviços mais 

agridem o meio ambiente. 

Capacidade de conquistar apoio 

público real com produtos 

sustentáveis (em contraste com 

ecologia de fachada). 

Know-how gerencial para 

aumentar escala do suprimento 

de matéria prima verde e da 

manufatura de produtos. 

Usar técnicas como a da 

biomimética no desenvolvimento 

de produtos.  

Criar embalagens compactas e 

ambientalmente corretas. 
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4o. ESTÁGIO 

Criar novos 

modelos de 

negócios 

Achar novas 

maneiras de 

gerar e obter 

valor, mudando 

com isso a base 

de competição. 

Capacidade de entender o que 

o consumidor quer e achar 

maneiras distintas de satisfazer 

essas necessidades.  

Capacidade de entender como 

um parceiro  pode aumentar o 

valor do produto ou serviço. 

Criar novas tecnologias de 

fornecimento para mudar 

consideravelmente relações na 

cadeia de valor. 

Criar modelos de monetização 

fundados em serviços, não em 

produtos. 

Criar modelos de negócios que 

combinem infraestrutura digitais 

e físicas. 

5o. ESTÁGIO 

Criar 

plataformas de 

“próximas 

práticas” 

Questionar, pela 

lente da 

sustentabilidade

, lógica hoje 

reinante na 

atividade 

empresarial. 

 

Capacidade de entender como 

recursos renováveis e não 

renováveis afetam ecossistema 

de negócios e setores. 

Tarimba para sintetizar modelos 

de negócios, tecnologias e 

regulamentação em distintos 

setores. 

Criar plataformas de negócios 

que permitam a clientes e 

fornecedores gerenciar a 

energia de modo radicalmente 

distinto. 

Criar produtos que não utilizem 

água em categorias onde seu 

emprego é normal, com em 

produtos de limpeza. 

Inventar tecnologias que 

permitam a indústria usar 

energia gerada com subproduto. 

Fonte: Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) 

 

Para engrandecer e colocar efetivamente a sustentabilidade na estratégia da 

empresa, ainda no artigo, Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) colocam que 

empresas inteligentes na busca da sustentabilidade devem seguir regras bem 

simples: 

• Não comece pelo presente: se o ponto de partida for a abordagem 

corrente, a visão do futuro provavelmente será uma extrapolação 

otimista. O melhor é começar pelo futuro. Quando chegar a um 

consenso sobre a forma que o futuro assumirá, a direção da 

empresa pode trazer esse futuro para o presente. 

• Antes de investir aprenda: o interesse da cúpula na 

sustentabilidade às vezes leva a empresa a investir em projetos 
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antes de saber como executá-los. Uma empresa astuta começa de 

pouco, aprende depressa e aumenta a escola do projeto.  

• Vá ajustando as táticas, mas nunca esqueça da meta: um 

executivo inteligente sabe que terá de fazer muitos ajustes táticos 

ao longo do caminho. Um percurso com cinco estágios distintos, e 

duração de uma década ou mais, não pode ser concluído sem 

correção de rumo e mudanças consideráveis. Embora a empresa 

não deve esquecer a meta maior, flexibilidade tática é crucial. 

• Crie recursos de colaboração: hoje em dia, é muito difícil produzir 

uma inovação – seja para a conformidade com normas, seja para 

criação de uma nova linha de produtos – sem parceria com outras 

empresas, com ONGs ou com o poder público. O sucesso não raro 

depende da capacidade do executivo de criar novos mecanismos 

para o desenvolvimento e a distribuição de produtos e a partilha de 

receitas. 

• Use presença mundial para experimentar: uma vantagem da 

empresa multinacional é poder experimentar no próprio país e no 

exterior. Hoje, o governo de muitas nações em desenvolvimento 

está preocupado com questões ambientais e incentiva empresas a 

lançar produtos e processos sustentáveis, sobretudo para a 

população na base da pirâmide. Para a multinacional, é mais fácil 

inovar em mercados emergentes. É que ali há menos sistemas 

estabelecidos – e modos de pensar tradicionais -  a superar. 

Os autores Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) colocam que duas 

grandes iniciativas ajudam a empresa a se tornar sustentável, a primeira é quando a 

alta equipe gestora resolve fechar o foco no problema, a mudança vem rapidamente. 

E a segunda é a importância de recrutar e reter o tipo certo de pessoa. Liderança e 

talentos são cruciais para a criação de uma economia com menos carbono. O atual 

sistema econômico coloca enorme pressão sobre o planeta, mas só contempla as 

necessidades de um quarto daqueles que o habitam. Na próxima década, no 

entanto, o mundo vai absorver o dobro disso em novos consumidores e produtores. 

Abordagens tradicionais às atividade empresarial irão ruir – e a empresa terá de 
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buscar soluções inovadoras. Isso só ocorrerá quando a liderança entender uma 

verdade simples: sustentabilidade = inovação. 

Porter e Reinhardt (2010), comentam que não existe uma fórmula de 

abordagem que encaixe para todas as empresas nas questões das mudanças 

climáticas, no caso ao entender as questões básicas de sustentabilidade. Cada 

empresa terá a sua tratativa dependendo da particularidade do seu negócio e deverá 

engrenar com a sua estratégia como um todo. Para todas as empresas, a 

abordagem deve incluir iniciativas para mitigar custos relacionados ao clima e riscos 

na sua cadeia de valor. Os lideres dos negócios devem começar a tratar a emissão 

de carbono como um custo, porque eles são ou logo serão, e as empresas devem 

aferir e reduzir a sua vulnerabilidade ao choques econômicos e relacionados ao 

clima e ao meio ambiente. 

Laville (2009) explana mais pragmaticamente como colocar o tema na 

empresa, definindo que o sistema de gestão é a correia de transmissão da empresa: 

a organização das estruturas, as políticas da empresa, os processos de tomada de 

decisão, os sistemas de avaliação e de acompanhamento do desempenho coletivo e 

individual são todos processos que divulgam na empresa seus valores e objetivos. 

Portanto é essencial que o desenvolvimento sustentável esteja incluído no sistema 

de gestão assim que possível, a fim de coordenar a iniciativa e assegurar o respeito 

do engajamento tanto na empresa como entre fornecedores e terceirizados. Essa 

integração se traduz, na maioria das vezes, pela criação de uma ou várias estruturas 

dedicadas (departamento ou cargo específico, comitê de representantes dos 

diferentes departamentos), que tenham a função de difundir a cultura do 

desenvolvimento sustentável internamente. 

Zylbersztajn e Lins (2010) ressaltam que os pesquisadores acadêmicos 

buscam evidências da relação entre as questões sócio-ambientais e o desempenho 

financeiro das organizações e cita que segundo Epstein e Wisner (2001), a 

metodologia do Balanced Scorecard (BSC) pode ser utilizada para implantar uma 

estratégia de sustentabilidade e associar seus objetivos às ações e medidas de 

desempenho. Cita ainda que Epstein e Roy (2003) consideram que só é possível 

integrar aspectos socioambientais à estratégia empresarial quando as empresas 

conseguem estabelecer uma justificativa de negócios para o desempenho 

socioambiental. Embora seja possível atuar de forma responsável simplesmente 

porque se acredita que “é a coisa certa a ser feita”, tal justificativa fica vulnerável a 
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mudanças na gestão, nos ciclos financeiros e nas prioridades. Sem poder medir 

aquilo que se pretende gerir, torna-se difícil obter apoio para a implantação de 

projetos de sustentabilidade. E os autores colocam quatro formas de identificar a 

relação entre a sustentabilidade corporativa e desempenho empresarial:  

1. A primeira é por meio do processo de inovação tecnológica ou 

gerencial. A cada uma dessas etapas de inovação e 

aperfeiçoamento, aumenta a eficácia na utilização de materiais, 

pessoal e equipamentos, com consequente redução dos custos 

operacionais. 

2. A segunda forma está associada ao aumento de receitas, 

decorrentes da diferenciação dos produtos e de seu 

posicionamento no mercado. 

3. Uma terceira via de associação entre sustentabilidade corporativa e 

desempenho empresarial é o gerenciamento de riscos 

operacionais.  

4. A quarta forma é o acesso a fontes preferenciais de financiamentos, 

com correspondentes redução do custo de capital. 

Muitas listas de estratégias, benefícios e melhorias existem para se colocar a 

sustentabilidade na estratégia do negócio, Hitchcock e Willard (2009) colocam 

alguns benefícios que se pode esperar baseado na experiência de outros negócios e 

comunidades que aderiram a sustentabilidade: 

- Redução de energia, desperdícios e custos, 

- Diferenciação no mercado, 

- Passo adiante para futuras regulamentações, 

- Criação de novos e inovadores produtos e processos, 

- Abertura de novos mercados, 

- Atração e retenção dos melhores empregados, 

- Aprimoramento da sua imagem com os acionistas e o público em geral, 

- Redução de riscos legais e custos de seguros, 
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- Prover uma melhor qualidade de vida. 

Para inserir a estratégia de sustentabilidade nas organizações, segundo 

Epstein (2008), vários sistemas de gestão como: custo de produtos, orçamento 

capital, informação e sistema de avaliação de performance, devem ser 

desenvolvidos e alinhados. Algumas ações são proativas desenvolvidas para 

impactar a performance da sustentabilidade, enquanto outros são implementados de 

forma reativa para responder a indicadores de performance gerais da empresa e 

para as preocupações dos stakeholders. Na tabela na sequência, Epstein (2008), 

demonstra alguns processos de várias organizações que lideram com sucesso, 

incluindo temas como liderança, estratégia, estrutura e sistemas. 

Quadro 10 – Ações de sustentabilidade direcionando para o sucesso financeiro e 

sustentável 

Liderança 

• Mostrar comprometimento do 

topo da empresa. 

• Verificar negócios ambientais 

para potenciais riscos e 

oportunidades. 

• Liderar uma transformação 

cultural. 

 

Estratégia 

• Desenvolver uma missão. 

• Considerar a regulação global e 

local, bem como os padrões 

voluntários. 

• Considerar os impactos dos 

investidores sociais. 

Estrutura 
• Integrada em toda a organização. 

• Uso efetivo dos recursos 

humanos. 

• Gestores com acesso ao topo da 

liderança. 

• Alinhado com a estratégia.  

 

Sistemas 
• Sistemas de custos e 

investimento de capital. 

• Sistema de gestão de risco. 

• Sistema de avaliação de 

performance e recompensas. 

• Sistema de mensuração. 

• Sistema de feedback. 

• Sistema de relatórios e 

verificações. 

 
Fonte: EPSTEIN (2008) 
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Epstein (2008), ressalta alguns pontos para serem inseridos na estratégia da 

empresa ou ainda para permear toda a gestão da empresa. Estes pontos podem ser 

focado internamente ou externamente. Os pontos a serem focados internamente 

são: 

- Práticas de trabalho e programas de benefícios; 

- Análise de ciclo de vida e design ambiental; 

- Certificação das plantas (fábricas e escritórios); 

- Auditorias para os padrões e práticas sociais e ambientais;  

- Programa de voluntariado empresarial; e 

- Treinamento para empregados – tanto para treinamentos em 

sustentabilidade como também para aprimorar as capacidades dos 

empregados, integração da sustentabilidade ao longo da empresa, e o 

efetivo monitoramento e relatório dos resultados. 

Os pontos para serem focados externamente são: 

- Filantropia; 

- Programa de alcance comunitário; 

- Requerimentos para certificação de fornecedores; 

- Auditorias em fornecedores para questões laborais; e 

- Relatório público da performance em sustentabilidade. 

O autor Wilhelm (2009) desenvolveu um novo framework chamado Retorno 

sobre a Sustentabilidade (Return on Sustainability – ROS) e uma série novos 

patamares de mensuração de carbono para fornecer ferramentas quantificáveis de 

rápida avaliação e comparação para a performance da sustentabilidade. Este novo 

conceito pode ser agregado à estratégia da empresa. A ROS calcula as questões 

financeira, a marca e o impacto ambiental de carbono em cada potencial ação que a 

empresa faça em resposta à mudança climática e faz com que os tomadores de 

decisão tenham informações priorizadas, acionáveis e quantificáveis conforme a 

necessidade do seu trabalho. O processo ROS baseia-se no trabalho de John 
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Elkington sobre o Triple Botton Line (TBL), já citado neste documento. Entretanto o 

autor em suas pesquisas com as empresas, descobriu que os negócios necessitam 

de ajuda para as ações a serem desenvolvidas com o tema das mudanças 

climáticas, e que sejam ações que contribuam para as questões econômicas, para 

agregar valor a marca, que sejam fáceis, e que algumas delas não estão 

interessadas nas questões sociais do TBL. Na sequência o framework ROS: 

 

 
Figura 5 – Framework ROS 

Fonte: WIHELM (2009) 

 

Alguns tópicos que já foram citados anteriormente de uma outra forma, mas 

que  é interessante mostrar que diversos autores estão convergindo para uma 

mesma direção. Neste sentido Esty e Winston (2009) colocam que por meio de suas 

entrevistas e pesquisas verificaram que os líderes neste tema estão usando algumas 

estratégias baseadas da gestão da desvantagem e na construção da vantagem. Se 

fizer o paralelo com os vários autores de estratégias citados anteriormente, como 

Porter (2004), é verificado que basicamente está se falando de custos e vantagens. 

Para transformar o verde em ouro, como é o título do seu livro, as empresas 

inteligentes estão utilizando destas estratégias para converter o meio ambiente e o 

pensamento da sustentabilidade em lucratividade. Na sequência a tabela com as 

principais estratégias de Esty e Winston (2009): 
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Quadro 11 – Do verde ao ouro  

Do verde ao outro – estratégias 

Gestão das desvantagens: 
Custo 

1. Eco-eficiência. Aprimoramento dos recursos de 

produção. 

2. Redução de Eco-gastos. Cortar custos ambientais e 

cargas de regulação. 

3. Cadeia de valor Ecoeficiente. Menores custos para 

baixo e para cima da cadeia. 

Risco  

4. Eco-risco. Gestão de risco do negócio focada no meio 

ambiente. 

 

Construção das vantagens: 
Receitas 

5. Eco-design. Atender as demandas ambientais dos 

consumidores 

6. Eco-vendas e marketing. Construir o posicionamento 

do produto e a lealdade do consumidor por meio de 

atributos verdes. 

7. Eco-definir novos espaços de mercado. Promover 

valores de inovação e desenvolver produtos inovadores 
Intangíveis 

8. Valor intangível. Construir uma reputação corporativa e 

uma marca confiável 
Fonte: ESTY & WINSTON (2009) 

 

Muito se fala que a sustentabilidade é uma criação de valor a mais para a 

marca e para a empresa. Senge (2009) coloca que a sustentabilidade como a 

criação de valor para os acionistas também é um desafio multidimensional. O autor 

coloca o estudo base de Hart e Milstein (2003), a matriz de valor para o acionista 

aonde consta as duas dimensões de tempo e espaço juntamente com os quatro 
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elementos do valor para acionistas: inovação e reposicionamento; caminho e 

trajetória para o crescimento; custo e redução de riscos; e reputação e legitimidade. 

Agregado a este elementos o autor cita que Hart e Milstein (2003) colocaram 

ligações entre sustentabilidade e as funções básicas de qualquer empresa. A apatia 

dos gestores e dos funcionários em relação às iniciativas da empresa na área de 

sustentabilidade tende a resultar da falta de percepção de suas ligações com os 

objetivos de negócios. Em consequência, essas iniciativas geralmente são avulsas, 

reativas e não integradas com a missão básica e com os plano de negócios da 

empresa. O referencial facilita exatamente a visão integrada das atividades da 

organização e mostra como trabalhar juntos para preservar valor e para simplificar a 

tomada de decisões estratégicas. Senge (2009) coloca que muitas são as diferentes 

forças que empurram as empresa para a economia regenerativa, mas a Matriz de 

Valor Sustentável ajuda a classifica-las em quatro grandes grupos – e cria condições 

para que se compreenda melhor como as práticas sustentáveis se relacionam 

diretamente com as estratégias essenciais da empresa. 

A primeira, e talvez a mais obvia, continua Senge (2009), se relaciona com a 

industrialização crescente dos últimos dois séculos e com seus efeitos colaterais: 

consumo de materiais, poluição e geração de resíduos, entre outros. As empresas 

podem criar valor imediato com a redução dos níveis de consumo de materiais e de 

poluição decorrentes de suas atividades. Um segundo conjunto de forças se refere à 

proliferação dos “stakeholders da sociedade civil”. Com a erosão do poder dos 

governos nacionais, na esteira dos regimes de comércio global, as organizações não 

governamentais (ONGs) e outros grupos da sociedade civil, avançaram para fechar 

a lacuna, assumindo a função de monitores (e, em alguns casos, de garantidores da 

observância) dos padrões sociais e ambientais. Outro grupo de tendências inclui 

novas tecnologias “disruptivas” que desafiam o status quo e que podem tornar 

obsoletas muitas das atuais indústrias intensivas em energia e em materiais. 

Genômica, biomimética, nanotecnologia, tecnologia da informação e energia 

renovável são as novas áreas de conhecimento com potencial para mudar 

drasticamente o modo como se fazem negócios e o impacto sobre o planeta. E a 

quarta categoria de vetores se relaciona com problemas globais como destruição de 

recursos, deterioração dos ecossistemas e mudanças climáticas; com a pobreza e a 

desigualdade no mundo em desenvolvimento; e com outro conjunto igualmente 

amplo de indutores da sustentabilidade no mundo desenvolvido, como questões de 
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segurança global e suas ligações estreitas com clima, consumo de recursos e 

fornecimento de energia e segurança. O desenvolvimento social e a criação de 

riqueza em escala maciça, sobretudo entre os quatro bilhões de pessoas mais 

pobres do mundo, são fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Estes 

vetores são colocados na matriz de valor para os acionistas e viram a Matriz de 

Valor sustentável, como podemos ver na figura seguinte: 

 

 

  

Figura 6 – Matriz de Valor Sustentável 
Fonte: Adaptado por Peter Senge com a permissão de S. Hart e M. Milstein “Creating Sustainable 

Value" 

 

Senge (2009), finaliza comentando que a sustentabilidade global é tão 

complexa que exige muito mais que iniciativas isoladas de empresas. Portanto, as 

organizações de negócios que pretenderem prosperar nos anos vindouros devem 

atuar em cada um dos quatro grandes grupos de vetores. A decisão de quanto 

investir em cada quadrante durante quanto tempo será diferente em cada 

organização. Um dos benefícios do uso do referencial é estimular insights sobre 

esses processo. Em última instância, precisa-se de um portfólio equilibrado de 

investimentos nos quatro quadrantes para maximizar a criação de valor. 

Especificamente no quadrante de tecnologia limpa, Marcovitch (2006) cita que 

iniciativas particulares e públicas, no Brasil, têm induzindo uma nova geração de 
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empresas engajadas no desenvolvimento e na adoção deste tipo de tecnologia. 

Alguns setores têm revelado pioneirismo e competência empreendedora, entre eles 

o automotivo, alcooleiro, minerador, siderúrgico e de saneamento, este com 

referência aos aterros sanitários. Porém nestas e em outras áreas engajadas na 

adoção de tecnologias limpas, além dos incentivos à pesquisa e desenvolvimento é 

necessário o acesso a financiamentos de médio e longo prazo, cujo o retorno seja 

compatível com a maturação dos projetos. 

Laszlo (2008), coloca que a criação de valor não seja somente para o 

acionista, mas para todos os stakeholders. E que, para a criação deste valor, os 

gestores terão que pensar de fora para dentro da empresa em como criar e 

sustentar uma vantagem competitiva. A forma de pensar de fora para dentro da 

empresa, a qual permite ver o mundo da perspectiva dos stakeholders, é um nova e 

poderosa “lente” por meio do qual os gestores podem enxergar novas oportunidades 

de negócios e riscos. E ainda, fortalecer o engajamento com os stakeholders permite 

com que estas empresas liderem para descobrir novas fontes de valor por meio da 

inovação. Na figura seguinte, descreve a performance da empresa a longo de duas 

flechas: valor para o acionista e valor para os stakeholder. A gestão nestas duas 

dimensões representa efetivamente uma mudança em como os gestores pensam na 

performance do negócio. Neste framework, as empresas que entregam valor 

somente para os acionistas enquanto destroem valores para os outros stakeholders 

tem um modelo de negócio falho. Aqueles que criam valor para os stakeholders 

estão cultivando recursos para um valor extra que pode ser combustível para uma 

vantagem competitiva para os próximos anos. Valor sustentável ocorre apenas 

quando uma empresa cria valor que é positivo tanto para os acionistas quanto para 

os outros stakeholders. 
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Figura 7 – Framework de valor sustentável 

Fonte: LASZLO (2008) 

 

Quando a empresa já está mais madura, confirma Rocha (2010), cresce o 

olhar externo, não só focada nos clientes e concorrentes, mas na preocupação com 

todos os stakeholders e a fonte de vantagem competitiva está na ligação superior 

destes, gerando confiança e boa vontade, melhorando os acordos comerciais, bem 

como o desempenho da empresa.  

Para finalizar este tópico, Werbach (2009) comparou algumas ferramentas de 

estratégia e as diferenças de pensamentos entre os estrategistas que trabalham 

com o pensamento da sustentabilidade e os estrategistas que tem como 

pensamento somente a lucratividade. Nesta tabela o autor coloca a ferramenta 

estratégica de mapeamento STaR, o qual ele utiliza para analisar a micro e macro 

mudanças na sociedade, tecnologia e recursos naturais, ou seja, STaR (Social 

changes, Technological changes e Resource changes). E a outra ferramenta 

estratégica é a TEN Cycle, que é assim chamada porque ela trabalha ciclicamente 

para renovar as condições as quais você pode prosperar no longo termo e para 

conseguir as suas metas. As letras TEN estão ligada a três iniciativas transparência, 

engajamento e networking, em inglês seria Transparency, Engagement e 

Networking. Abaixo a tabela comparativa: 
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Quadro 12 – Ferramentas para o desenvolvimento de estratégias 

Ferramenta 

estratégica 

O que estrategistas para a 

sustentabilidade fazem 

O que estrategistas para a 

lucratividade fazem 

STaR Map • Integram objetivos de curto 

prazo com estratégias de 

longo prazo; 

• Planos com base em energia 

renovável e custos de 

mercadorias; 

• Desenvolver para 9 bilhões de 

pessoas globalmente, com 

uma população mais velha na 

maioria das economias ricas 

do planeta; e 

• Plano para mudança. 

• Focado nos resultados do 

trimestre e do ano; 

• Depende do preço barato dos 

recursos naturais para trazer 

o produto para o mercado; 

• Ignora que o planeta terá 3 

bilhões de novas pessoas até 

2040; e 

• Assume que o meio ambiente 

continuará da mesma forma 

para os próximos 3 ou 5 anos.  

TEN Cycle • Valoriza a transparência; 

• Constrói de dentro para fora; 

• Demonstra que “o nosso 

pessoal é o melhor ativo”; 

• Proporciona processos de 

indução profunda e incentivos 

a longo prazo de capital para 

todos os funcionários; e 

• Se mantém conectada com 

organizações e empresa de 

fora; e 

• Emprega ciclicamente, com 

constantes ações. 

• Guarda para si as 

informações; 

• Utiliza-se de ações do topo 

para a base da empresa; 

• Somente fala “o nosso 

pessoal é o melhor ativo”, 

porém sem ações efetiva; 

• Oferece incentivos de curto 

prazo para os funcionários; e 

• Ignora o mundo fora dos 

“muros” da empresa; 

• Emprega linearmente, com 

ações periódicas. 
Fonte: WERBAH (2009) 

 

O quadro acima mostra fundamentalmente a realidade na maioria das 

empresas brasileiras, no qual o paradigma dominante ainda é o dos estrategistas 

somente para a lucratividade. Apesar de algumas pesquisas revelarem que as 
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empresas incorporaram a sustentabilidade na estratégia de negócios, ainda existe 

uma lacuna de conhecimento e alinhamento para o conceito de sustentabilidade na 

estratégia do negócio. E para isso, este documento apresenta algumas pesquisas 

qualitativas e quantitativa sobre este tema. 

Por exemplo, a pesquisa “Comunicação e sustentabilidade: O que a sua 

organização pensa e faz nesta área?” realizada com as 25 grandes empresas do 

CEBDS (Conselho Empresarial Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável) 

realizada em outubro de 2008 revelou dados importantes sobre o tema. O dado que 

está ligado diretamente a esta trabalho é que 90% dos respondentes comentou que 

a sustentabilidade está incorporada à estratégia do negócio e 10% responderam que 

não.  

Em uma outra pesquisa do IBOPE, denominada Pesquisa IBOPE Ambiental 

de setembro de 2011, com 400 entrevistas com médias e grandes empresas 

brasileiras e multinacionais que atuam no Brasil, 52% afirmam ter área de 

sustentabilidade estruturadas, focada exclusivamente para atividades sobre o tema. 

Do total, 48% possuem políticas de sustentabilidade com metas e ações planejadas. 

E ainda naquelas empresas que praticam ações sustentáveis 8 em cada 10 

possuem um plano estratégico de sustentabilidade. A pesquisa ainda mostra que a 

parcela de recursos destinada às práticas sustentáveis pelas empresas, 

independentemente de ter ou não ter área de sustentabilidade estruturada, é 

praticamente a mesma (4% e 3%, respectivamente), indicando que o investimento 

em ações isoladas de sustentabilidade não tem grande destaque, mas ao mesmo 

tempo não se sabe contabilizar/identificar o quanto o componente da 

sustentabilidade está inserido em outros investimentos realizados. Ou seja, esta 

pesquisa traz a importante informação que o tema não está sendo colocado nas 

empresas de uma forma orgânica com criação de departamentos, com planos, 

metas e ações sustentáveis, e uma porcentagem (ainda que pequena) do 

faturamento destinada a este tema. Porém como pode observar a pesquisa deixa 

uma lacuna para verificar o quanto o tema sustentabilidade está inserido nos outros 

investimentos, ou seja, o quanto a sustentabilidade está inserida nas outras 

estratégias da empresa. 

Um outra pesquisa brasileira realizada pelo Sebrae intitulada “O que pensam 

as micro e pequenas empresas sobre sustentabilidade”, lançada em 2011, teve o 

objetivo de avaliar o nível de percepção dos empresários de micro e pequenas 
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empresas, no Brasil, acerca dos temas “sustentabilidade” e “meio ambiente”. Foram 

entrevistados 3.058 empresários dos segmentos de micro e pequeno porte, em todo 

o país. Como resultado, constatou-se que a maioria desses empresários (58%) 

afirma não possuir conhecimento sobre os temas “sustentabilidade” e “meio 

ambiente”. Apesar disso, 72% entendem que as micro e pequenas empresas devem 

atribuir alta importância à questão do meio ambiente e 79% acham que as empresas 

que adotam ações de preservação do meio ambiente podem atrair mais clientes. 

Para 47% dos empresários consultados, a questão ambiental representa 

oportunidades de ganhos para sua empresa, 40% não vê em ganhos nem 

despesas e 13% acham que a questão ambiental representa custos e despesas. 

Globalmente foi realizada pela MIT Sloan Management Review e Boston 

Consulting Group (2012), uma pesquisa lançada no inverno de 2012 que mostra que 

as empresas começam a dar mais destaque à sustentabilidade. Das companhias 

que participaram da pesquisa, 70% já têm o tema permanentemente em pauta nas 

agendas de gestão e 31% acreditam que a sustentabilidade contribui para os lucros 

da empresa. A terceira edição do anuário foi realizada com mais de 2.800 líderes de 

grandes empresas do mundo, em 113 países, em diversos setores de atuação. O 

estudo também mostra que 66% das empresas acreditam na sustentabilidade como 

um fator competitivo essencial no mercado atual, o número era de 55% no ano de 

2010. Os investimentos na área de sustentabilidade também têm aumentado, 

segundo a pesquisa. 

Outra pesquisa global divulgado pela Accenture e United Nations Global 

Compact (2010), mostra que a maioria dos CEOs das empresas – 93% - dizem que 

a sustentabilidade será fundamental para o sucesso futuro de suas empresas. Além 

disso, os CEOs acreditam que, dentro de uma década, um ponto de inflexão que 

pode ser alcançado, em que sustentabilidade se atrele com o core business – em 

suas capacidades, processos e sistemas, e toda a cadeia de abastecimento global e 

filiais. Estas são algumas das principais conclusões de uma pesquisa com 766 

CEOs em todo o mundo - o maior estudo com executivo já realizado sobre o tema 

da sustentabilidade. Além de uma pesquisa on-line, o estudo incluiu entrevistas em 

profundidade com 50 dos principais CEOs do mundo. Os CEOs citaram várias 

barreiras para alcanç ar seus objetivos de sustentabilidade, incluindo: 
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• A complexidade na implementação da estratégia em todas as áreas da 

empresa (citado por 49 por cento) 

• Prioridades estratégicas competitivas (48 por cento) 

• Falta de reconhecimento dos mercados financeiros (34 por cento) 

CEOs acreditam também que algumas condições devem ser satisfeitas antes 

da sustentabilidade ser completamente integrada ao core business, e que as 

empresas precisam assumir um papel de liderança ao tratar disso. A ação das 

empresas será necessária em cinco áreas chave: 

• Configurar o gosto do consumidor, a fim de construir um forte mercado de 

produtos sustentáveis. 

• Treinar a gerência (gestão), os funcionários e a próxima geração de líderes 

para lidar com questões de sustentabilidade. 

• Comunicar-se com investidores para criar uma melhor compreensão do 

impacto da sustentabilidade. 

• Mensurar o desempenho em sustentabilidade - e explicar o valor das 

empresas na sociedade. 

• Trabalhar com os governos para definir uma clara regulação e criar condições 

de concorrência equitativas. 

Existe também o ranking internacional das empresas mais verdes pela revista 

norte-americana Newsweek. Com o Green Score de cada empresa, a Newsweek 

soma a pontuação relativa ao Impacto Ambiental com outros dois fatores: 

Governança Ambiental e Transparência Ambiental. A lista de outubro de 2011 

coloca a gigante Munich Re como a empresa mais verde do planeta com a 

pontuação (Green Score) de 83,6, onde o máximo seria 100. Em seguida aparecem 

a IBM com 82,5 e o Banco Nacional da Austrália com 82,2. O Bradesco, também 

com 82,2, vem em quarto lugar sendo a companhia brasileira mais bem classificada. 

Outras empresas do Brasil presentes no ranking são: Santander (17), Banco do 

Brasil (50), Itaú (54), Eletrobrás (214), Grupo Pão de Açúcar (248), Vale (312), 

Petrobrás (364), Ambev (412) e Gerdau (463). Como não possuem instalações 

industriais, as companhias financeiras acabam levando vantagem pelos critérios da 

Newsweek. A governança diz respeito às políticas, ações, programas e metas que 
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cada companhia possui para lidar com a gestão de recursos naturais e com os 

impactos de suas atividades. Já a pontuação por transparência é concedida para as 

empresas que divulguem para o público dados de sua pegada ambiental e 

inventários de emissões de gases do efeito estufa (GEEs). Segundo a Newsweek, 

se os governos estão hesitantes em abraçar a economia de baixo carbono o mesmo 

não pode ser dito da iniciativa privada. A sustentabilidade corporativa é um dos 

temas mais relevantes no mundo dos negócios atualmente e praticamente todas as 

grandes empresas possuem planos de longo prazo e estão tornando suas atividades 

mais limpas e eficientes a cada ano. As 500 companhias avaliadas pelo ranking são 

responsáveis pelas emissões de mais de 6 bilhões de toneladas de GEEs, o 

equivalente às emissões dos Estados Unidos. 

Outro ranking global conhecido é o desenvolvido pela Interbrand, que avaliou 

em 2011 a performance e a percepção sobre 50 empresas globais em 10 países – 

Estados Unidos, Japão, China, Brasil, Alemanha, França, Grã-Bretanha, Itália, Índia 

e Espanha. Considerando dados socioambientais de mais de 3 mil corporações 

disponíveis na plataforma ASSET4, a Deloitte, parceira da pesquisa, desenvolveu 

uma metodologia de performance ambiental corporativa denominada The Green 

Performance Score contemplando os pilares de governança, engajamento de 

stakeholders, operações, cadeia de suprimentos, transporte e logística, produtos e 

serviços. Do outro lado, a Interbrand foi conferir a opinião de 10 mil consumidores 

acerca das marcas com base nos critérios de autenticidade, relevância, 

diferenciação, consistência, presença e entendimento. Entre os principais resultados 

destacam-se a importância da transparência, a variação de opinião dependendo do 

país e do setor pesquisa e o grande gap entre performance e percepção. Apesar 

disso, as marcas verdes mais fortes ficam, mesmo, na intersecção entre esses dois 

quesitos. Em 2011, a ordem das 10 primeiras colocadas na pesquisa foram: Toyota, 

3M, Siemens, Johnson&Johnson, HP, Volkswagem, Honda, Dell, Cisco e Panasonic. 

No Brasil existe uma iniciativa pioneira na América Latina, o já citado 

anteriormente Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) que busca criar um 

ambiente de investimento compatível com as demandas de desenvolvimento 

sustentável da sociedade contemporânea e estimular a responsabilidade ética das 

corporações. Iniciado em 2005, foi originalmente financiado pela International 

Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco Mundial, e seu desenho 

metodológico é responsabilidade do GVces. O ISE é uma ferramenta para análise 
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comparativa da performance das empresas listadas na BM&FBovespa sob o 

aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, 

equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Também amplia o 

entendimento sobre empresas e grupos comprometidos com a sustentabilidade, 

diferenciando-os em termos de qualidade, nível de compromisso com o 

desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e prestação de contas, 

natureza do produto, além do desempenho empresarial nas dimensões econômico-

financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas. A mais recente carteira do 

ISE foi anunciada no dia 25 de novembro de 2011 e vigora de 02 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2012. Esta sétima carteira do ISE, reúne 51 ações de 38 companhias. 

Elas representam 18 setores e somam R$ 961 bilhões em valor de mercado, o 

equivalente a 43,72% do total do valor das companhias com ações negociadas na 

BM&FBOVESPA (em 23/11/2011). Das 37 empresas da carteira anterior, 36 foram 

selecionadas também para a nova. E duas companhias ingressaram: CCR e 

Ecorodovias, trazendo para o ISE o setor de transportes. Com 38 companhias, a 

carteira de 2012 está próxima do limite máximo, que é de 40 empresas. Compõem a 

carteira 2012: AES Tietê, Anhanguera, Banco do Brasil, Bicbanco, Bradesco, 

Braskem, BRF Brasil Foods, CCR, Cemig, Cesp, Copel, Coelce, Copasa, CPFL 

Duratex, Energia, Energias do Brasil, Ecorodovias, Eletrobras, Eletropaulo, Embraer, 

Even, Fibria, Gerdau, Gerdau Met, Itausa, Itauunibanco, Light S/A, Natura, 

Redecard, Sabesp, Santander, Sulamérica, Suzano Papel, Telemar, Tim Part S/A, 

Tractebel, Ultrapar, Vale 

Este último não é propriamente um ranking, porém para fazer parte desta 

carteira, estas empresas tiveram que demonstrar processos e procedimentos, metas 

e indicadores relacionados ao desenvolvimento sustentável. A vasta lista de 

indicadores foram desenvolvidos pela FGV – GV CES, na qual constam diversos 

pontos e controles abordados ao longo deste documento. 

Como pode se observar existem muitos rankings, pesquisas e classificações 

de empresas sustentáveis ou que estão caminhando para o desenvolvimento 

sustentável ou sobre o tema. Numa visão global existem dados mais precisos de 

que aos poucos a sustentabilidade está se tornando parte da agenda estratégica das 

empresas (o que não está acontecendo nas micro e pequenas empresas 

brasileiras). Considera-se que estas empresas respondem corretamente e que são 

auditadas nestes questionários, indicadores e referências. Porém questiono se estas 
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empresas efetivamente possuam a sustentabilidade na estratégia do negócio, talvez 

estejam confundindo com somente algumas ações, planos e programas que fazem 

parte somente de seus processos e procedimentos para se tornarem mais verdes, 

inclusivas e responsáveis. As diferenças de conceitos e interpretações podem aferir 

nas respostas aos questionários e questionamentos. Não que isso não tenha valor, 

sim tem muito valor num processo do desenvolvimento sustentável, mas não é o 

suficiente, é necessário ir além dos atuais indicadores e programas criados pelas 

empresas. Quando comento sobre a sustentabilidade na estratégia do negócios, 

estou efetivamente afirmando sobre a causa da existência da empresa. Neste caso 

não estou colocando a bela frase de missão, visão, valores e objetivos, e sim de 

quais produtos e serviços estão vindo a grande parte ou o total do faturamento e 

lucro destas empresas. Quando a empresa, no Brasil, faz um contrato social e 

posteriormente define quais serão as formas de faturamento e lucratividade, isto 

passará necessariamente por um produto ou um serviço à sociedade como um todo. 

Seja este produto ou serviço qual for, na sequência teremos a sua produção em 

massa, distribuição, venda e coleta (take back and recycling), nestes pontos 

processuais podem se adequar a algumas normas, regras, legislações, ISOs, etc. 

Utilizando os estudos de Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) verificam que a 

empresa necessitará chegar no 3o. Estágio para criar produtos e serviços 

sustentáveis, e posteriormente, nos próximos dois estágios, desenvolver novos 

modelos de negócios e plataforma para as próximas práticas. 

Inserir a sustentabilidade na estratégia de negócios seria do 3o. Estágio em 

diante, mas não apenas com alguns produtos do seu portfólio de produtos, ou uma 

pequena margem do faturamento advindo destes produtos ou novos mercados, mas 

sim idealmente representando a maioria do faturamento da empresa. E no 

desenvolvimento destes produtos e serviços não basta somente ter alguns atributos 

ambientalmente corretos, mas que tenha alguns outros conceitos já citados neste 

documento como ciclo fechado, transparência, criando valor na cadeia, e 

complementando como Almeida (2009) coloca com a internalização de custos 

sociais e ambientais favorecerá a durabilidade dos bens que serão projetados para 

passar por consertos e atualizações. Ou trazendo o que Bonilla (2007) questiona 

sobre efetivamente o que são as necessidades reais e as necessidades criadas, o 

que são produtos necessários e não necessários. 
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3.2. A sustentabilidade na estratégia das 21 empresas – modelo 2011 em 

responsabilidade social corporativa segundo a Revista do Guia Exame de 
Sustentabilidade 
 

A pesquisa qualitativa foi realizada com dados secundários comparativos 

entre as 21 empresas modelo em responsabilidade social corporativa no Brasil do 

Guia Exame de Sustentabilidade 2011. Verificou-se quais evidências estas 

empresas possuem nos 1o, 2o, 3o, 4o. e 5o. estágios de Nidumolu, Prahalad e 

Rangaswami (2009), ou seja, analisar se as empresas efetivamente iniciaram um 

processo de colocar a sustentabilidade na estratégia do negócio, entendendo a 

estratégia como Costa (2009) coloca que é a base sobre a qual são feitos planos, 

prioridades são estabelecidas e modificadas, a comunicação externa e interna é 

estruturada, os riscos são gerenciados e a trajetória da empresa é alterada, em 

reposta a fatos novos. Ou seja, a causa tangível da existência da empresa para a 

sociedade como um todo. 

O Guia Exame de Sustentabilidade é uma publicação anual do grupo Abril, 

que destaca as empresas modelo em responsabilidade social corporativa – trata-se 

do maior e mais respeitado levantamento sobre o tema feito no Brasil. Ele já está na 

sua 12o. edição. Quaisquer empresas, seja ela privado ou pública, de capital aberto 

ou fechado, grande, média ou pequena pode participar. O Centro de Estudos em 

Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVCes), instituição que é referência 

no tema no Brasil, é quem elabora o questionário e é responsável pela análise de 

informações. O questionário está dividido em quatro partes, que somam cerca de 

140 perguntas. A primeira aborda questões sobre compromisso, transparência e 

governança corporativa. As demais tratam das dimensões econômico-financeira, 

social e ambiental. Após preenchidas, as respostas são analisadas estatisticamente, 

de modo a excluir empresas com os piores desempenhos em qualquer das 

dimensões do questionário. Com base nessa análise, um grupo de cerca de 40 

empresas é selecionado e submetido à decisão de um conselho deliberativo – 

formado por especialistas – que elege as 20 empresas-modelo. No caso das 

empresas–modelo não há ranking e as empresas aparecem na publicação em 

ordem alfabética. 

No ano de 2011 participaram da pesquisa 158 empresas que responderam 

todas as questões. Nesta pesquisa 99% das empresas afirmam que por meio de sua 
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alta administração, a empresa está formalmente comprometida com o 

desenvolvimento sustentável. E que o compromisso é manifestado 40% destas 

empresas por meio de sua Visão e Missão; 91% no planejamento estratégico; e 51% 

por meio de documento público com objetivos e metas de longo prazo. 

Baseado nos dados fornecidos pela revista, principalmente na relação do 

desempenho dos indicadores do Guia Exame de Sustentabilidade (2011) sobre a 

empresa e o conteúdo da reportagem em destaque, a tabela na sequência visa 

analisar, a partir destes dados secundários, se estas 21 empresas possuem no seu 

desempenho algum ponto relativo aos estágios (1o, 2o, 3o, 4o. e 5o.). Considera-se na 

análise somente o que a Revista Exame citou como itens nos quais a empresa 

superou a média do universo pesquisado e os assuntos descritos na matéria. Com 

isso há uma base para a análise qualitativa sobre a inserção da sustentabilidade na 

estratégia de negócios, segundo Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009). 

 

Quadro 13 – Verificação de evidencias das 21 empresas-modelo do Guia Exame de 

Sustentabilidade 2011 em comparação aos 1o, 2o, 3o, 4o e 5o estágios 

EMPRESAS 1O. 

ESTÁGIO 
Encarar com 

respeito a 

normas como 

oportunidade 

2O. 

ESTÁGIO 
Torna a cadeia de 

valor sustentável 

3O. 

ESTÁGIO 
Cria produtos e 

serviços 

sustentáveis 

4o. 

ESTÁGIO 
Cria novos 

modelos de 

negócios 

5o. 

ESTÁGIO 
Cria plataformas de 

“próximas 

práticas” 

SABIN / pme x     

ALCOA x x    

ANGLO AMERICAN x x    

APERAM x x    

BUNGE x x    

FLEURY x x    

MASISA x x    

SUZANO x x    

ELEKTRO x x x   

EMBRACO x x x   

ITAÚ UNIBANCO x x x   

KIMBERLY-CLARK x x x   

NATURA x x x   

PHILIPS x x x   

Unilever x x x   

BRASKEM x x x x  
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DOW x x x x  

EDP x x x x  

FIBRIA x x x x  

MEXICHEM (AMANCO) x x x x  

PROMON x x x x  

Fonte: Adaptado de Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) 

 

É constatado que a maioria das empresas apresentam evidências que estão 

no 2o. estágio, na qual está o processo de tornar a cadeia de valor mais sustentável, 

aumentando assim a eficiência de toda a cadeia de valor. Dentre as 21 empresas, 

13 delas estão buscando criar produtos e serviços sustentáveis ou reformular a linha 

existente para não agredir o meio ambiente. E 6 delas estão buscando achar novas 

maneiras de gerar e obter valor, mudando com isso a base de competição. Um bom 

exemplo destas empresas que estão buscando criar produtos e serviços 

sustentáveis é Braskem que inaugurou uma fábrica de polietileno verde no Rio 

Grande do Sul e um novo projeto na área de plásticos renováveis. O projeto que 

consumiu 500 milhões de reais e alçou a empresa à posição de maior fabricante 

mundial de polietileno verde, usado na fabricação de sacolas, filme e embalagens 

para empresas. A fábrica de eteno derivado do etanol fica em Triunfo no Rio Grande 

do Sul. Além desta nova visão de produto, a Braskem alça o 4o. estágio de segundo 

Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) com a fabrica de poliproplileno verde, 

uma resina com ampla aplicação em embalagens flexíveis e rígidas, na indústria 

automobilística e na agro indústria. Está é uma nova maneira de gerar e obter valor 

mudando com isso a base da competição. 

Outro exemplo do 4o. estágio é empresa Fibria que quer proporcionar 

segurança alimentar e renda, não ser a responsável por um “deserto verde”, 

utilizando, devido ao alto uso da terra com uma monocultura. Uma das frentes de 

atuação é a apicultura. Em todo o país, 585 criadores de abelha produzem mel em 

florestas de eucalipto da Fibria. Por exemplo, na unidade paulista de Jacareí, no 

interior de São Paulo, só neste ano foram obtidos 46.000 quilos de mel com selo do 

IBD, que garante a procedência orgânica do produto. Em outros 4.000 hectares, 230 

famílias produzem alimentos como milho, feijão e frutas em consórcio com o 

eucalipto. Neste caso entrou a capacidade de entender como um parceiro pode 

aumentar o valor do produtos ou serviço. 
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Para um outro exemplo do 3o estágio, há o Itaú Unibanco que pôs em prática 

uma série de iniciativas com o objetivo de manter uma relação sustentável com seus 

mais de 60 milhões de clientes. Segundo o seu presidente, Roberto Setubal, isso 

implica uma mudança na forma de vender os produtos. O redesenho do seguro de 

vida é um exemplo, pois agora só é oferecido apenas a quem realmente está 

interessado. Segundo o presidente, isto fez com que as vendas caíssem 20%, 

porém os índices de cancelamento e seus custos foram reduzido em 40%. Outro 

exemplo foi a mudança na forma de analisar a liberação do financiamento na área 

empresarial. Além da viabilidade de pagamento e de crescimento do negócio, as 

equipes do banco procuram analisar os impactos do projeto no meio ambiente. Se 

forem acima dos considerados aceitáveis, o financiamento não será concedido. Ou 

seja, o banco deixa de vender, pois concede créditos com valores de 

sustentabilidade. Isso sim é literalmente a reformulação de linhas existentes para 

não agredir o meio ambiente. 

Este estudo foi focado somente na percepção existente no documento do 

Guia Exame de Sustentabilidade 2011 que exalta os principais pontos os quais as 

empresas superaram a média. Levando em consideração a credibilidade da revista 

Exame no país e as matérias que buscam inspirar e diferenciar as empresas dentro 

do padrão, considero esta análise importante. Pode ser que as empresas que aqui 

constam tenham mais informações que não foram divulgados pela revista por 

questões de espaço ou da edição necessária. Enfim, para fins analíticos a dimensão 

adotada a este estudo foi o conteúdo desta importante revista brasileira.  

Para validar a percepção da pesquisa qualitativa referente às 21 empresas 

modelo do Guia Exame 2011, é fundamental uma pesquisa de percepção com 

profissionais que lidam com estes temas no dia a dia. 
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CAPÍTULO 4 – PANORAMA DA SUSTENTABILIDADE NAS ESTRATÉGIAS DAS 
EMPRESAS NO BRASIL 

 
Para se entender o panorama da sustentabilidade nas estratégias das 

empresas foram realizadas duas pesquisas, sendo a primeira quantitativa e a 

segunda qualitativa juntamente com os profissionais de sustentabilidade. O objetivo 

principal destas pesquisas foi buscar a percepção destes profissionais para a 

questão da inserção da temática da sustentabilidade na estratégia de negócios das 

empresas brasileiras. Na pesquisa quantitativa, 123 profissionais por meio de 

perguntas fechadas e abertas puderam expressar a sua percepção para este tema, 

tendo a oportunidade de colocar alguns comentários nas questões finais. Na 

pesquisa qualitativa foi realizado uma entrevista pessoal com cinco profissionais que 

trabalham com o tema da sustentabilidade empresarial na academia, nas empresas, 

em consultoria e na comunicação. Nestas entrevistas, os profissionais explicaram 

muito do entendimento deles sobre os conceitos de estratégia empresarial, negócios 

e a sustentabilidade. 
 
 

4.1. Pesquisa quantitativa: a perspectiva do profissional de sustentabilidade 

em relação a sustentabilidade nas estratégias das empresas no Brasil 
 

A pesquisa quantitativa foi realizada por meio de um questionário eletrônico 

na plataforma do SurveyMonkey com perguntas fechadas e aberta, que se encontra 

no Anexo B deste documento, no período de 16 de dezembro de 2011 a 16 de 

fevereiro de 2012. Devido à época de festas de final de ano e férias escolares, 

houve um prolongamento de mais um mês da abertura do questionário, comparado 

ao planejamento inicial o qual deixaria acessível aos respondentes por somente um 

mês. Os respondentes fazem parte da base de dados da Abraps - Associação 

Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade. Além deste banco de dados, 

também foram convidados por meio de um post (menção) com o link da pesquisa na 

internet, alguns membros do website LinkedIn (www.linkedin.com), no grupo da 

Abraps – Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade e no grupo 

Sustentabilidade Brasil. Alguns respondentes portanto fazem parte destes dois 

grupos de discussão dentro do LinkedIn. 
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Ao todo foram coletadas 123 respostas de profissionais de sustentabilidade 

que trabalham em empresas, consultorias, academia, entre outros. São empresas 

como bancos, empresas de consumo, consultoria de sustentabilidade e meio 

ambiente, entre outros. Foi solicitado algumas informações pessoais com o nome 

completo, endereço de correio eletrônico, a empresa/ organização/ instituição que o 

profissional trabalha e o cargo para o controle e validação das respostas.  

Do total de respondentes, 92,7% atualmente trabalham com as questões de 

sustentabilidade, sendo que a maioria se encontra como consultor empresarial 

(36,5%) e como profissional empresarial de sustentabilidade / RSC - 

Responsabilidade Social Corporativo (34,8%), como mostra a Figura 8. A quantidade 

que trabalha na Academia representa 6,1% do total e os outros ramos de atividade 

representam 22,6%. Dentre estes outros temos profissionais que acumulam a 

função de consultores e professores, além de profissionais prestadores de serviços, 

de terceiro setor, órgãos públicos e comunicação. E oito respondentes pularam esta 

questão que não era obrigatória. 

 

 

Figura 8 – Ramo de atividade do respondente 

Na questão do cargo fica um pouco mais claro a posição destes profissionais: 

19% possuem cargo de gerencia; 16% são sócio diretor e/ou proprietário;  outros 

16% estão como coordenadores de processos, projetos e/ou departamentos; 12% 
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se denominam como consultores seja de consultorias ou dentro de empresas; 11% 

são assistentes, analistas, assessores ou especialistas; diretores também 

correspondem a 11% dos respondentes; e o restante (14%) são da área acadêmica 

(professores e pesquisadores), presidentes de organizações e empresas , 

advogados, estagiários ou estão em busca de emprego no atual momento da vida. 

Na introdução do questionário foi verificada quais são as principais áreas com 

que o respondente trabalhava. As respostas eram fechadas, porém poderiam 

responder mais de uma área de atuação. A educação ficou na frente com 42,1%, 

juntamente com a indústria de bens de consumo com 41,1%. Serviços bancários 

(25,3%), seguido de mineração (24,2%), energia (22,1%) e comércio e varejo 

(22,1%) foram aqueles com mais de 20%. Cerca de 28 pessoas acabaram pulando 

esta pergunta que também não era obrigatória. 

 

 

 
Figura 9 – Área de trabalho dos respondentes 
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O questionário foi composto de quatro perguntas fechadas e uma pergunta 

aberta.  

As questões foram as seguintes: 

Questão 1 – Na sua percepção, as maiores empresas brasileiras têm a 

sustentabilidade na sua estratégia de negócios? 

Questão 2 - “Para que a empresa brasileira tenha a sustentabilidade na sua 

estratégia de negócios dependerá fundamentalmente do produto e serviço que ela 

está oferecendo.” Qual a sua concordância nesta questão? 

Questão 3 - “No conceito de sustentabilidade, não adianta as empresas brasileiras 

possuírem seus processos certificados e auditados; seus relatórios de 

sustentabilidade bem transparentes; baixa emissão de carbono; projetos de 

investimento social privado; se seus produtos e serviços continuam os mesmos.” 

Qual a sua concordância nesta questão? 

Questão 4 – “Para que a empresa publique que possui a sustentabilidade na sua 

estratégia de negócios, ela precisa ter pelo menos 1/4 de seu faturamento advindo 

de um portifólio de produtos e serviços responsáveis, mais verdes, mais inclusivos e 

com o ciclo de vida fechado.” Qual a sua concordância nesta questão? 

Questão 5 - O que você acha que falta para as empresas inserirem a 

sustentabilidade na estratégia das empresas? 

Nas questões fechadas foi mensurada a percepção dos profissionais de 

sustentabilidade com a questão do tema na estratégia de negócios das empresas 

brasileiras. Nas instruções do questionário foram consideradas como parâmetro para 

as empresas brasileiras, As Melhores e Maiores Empresas da Revista Exame 2011. 

http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/. Este recorte foi necessário 

para que os respondentes pudessem basear suas percepções numa lista de 

empresas as quais para a economia do país são consideradas referencias ou 

influenciadoras. Nestas questões fechadas existia a obrigatoriedade de se responder 

somente uma questão. Na pergunta aberta o objetivo principal foi buscar respostas 

qualitativas para a percepção do profissional nos pontos de melhorias existentes no 

mercado, ou seja, o que está faltando para inserir a sustentabilidade na estratégia 

de negócios das empresas. 
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Na Questão 1 foi colocado o que os profissionais acham, ou seja, têm em sua 

percepção, que as maiores e melhores empresas possuam a sustentabilidade na 

sua estratégia de negócios. A maioria, 59%, concordam parcialmente e a outra 

parcela de 20% discorda parcialmente que estas empresas tem a sustentabilidade 

na estratégia. 9% nem concorda e nem discorda, neste caso faltam informações, ou 

acha que metade das empresas já possui, ou se absteve de um posicionamento. 

Somente 3% concorda plenamente e 9% discorda totalmente sobre este ponto. 

Pode então, entender que mais da metade acredita que algumas destas empresas 

estão inserindo a sustentabilidade na estratégia, porém não a sua totalidade. Ou 

pode-se fazer uma outra análise na qual alguns pontos de sustentabilidade estão 

sendo inseridos na estratégia destas empresas e outros não. A porcentagem que 

discorda parcialmente mostra que uma em cada cinco pessoas é mais cética sobre o 

tema, porém acaba não discordando 100%. Mesmo assim uma em cada quase dez 

pessoas discordam totalmente que as empresas estão colocando este tópico nas 

suas estratégias. Mas na sua maioria somando 62% concordam que as empresas 

brasileiras tem a sustentabilidade na sua estratégia de negócios, contra 29% que 

discordam de alguma maneira. Retomando a pesquisa do Guia Exame de 

Sustentabilidade 2011 que mostra que das 158 empresas pesquisadas,  99% das 

empresas afirmaram que por meio de sua alta administração, a empresa está 

formalmente comprometida com o desenvolvimento sustentável. E que o 

compromisso é manifestado em 40% destas empresas por meio de sua Visão e 

Missão; 91% no planejamento estratégico; e 51% por meio de documento público 

com objetivos e metas de longo prazo. Ainda há muito o que trabalhar para que a 

percepção e a realidade sejam congruentes. 
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Figura 10 – Questão 1 

Se for feito um recorte para verificar o grau de percepção somente dos 

diretores e gerentes que representam quase um terço da população pesquisada é 

percebido que 57% concordam parcialmente, 16% discordam parcialmente, 14% 

nem concordam nem discordam, 8% concordam plenamente e 5% discordam 

parcialmente. O valor de concordam parcialmente e discordam parcialmente se 

alteram comparada a figura acima demonstrada e o valor do nem concordo nem 

discordo também sobre 5%, porém de uma maneira geral os valores maiores 

permanecem na maioria da percepção deste grupo. 

Para um recorte agrupando aqueles respondentes que se denominaram 

consultores juntamente com os respondentes que colocaram como sócio proprietário 

ou diretor, entendendo que a maioria destes possuem uma consultoria ou uma 

empresa de prestação de serviços, há 65% concordando parcialmente e 24% 

discordando parcialmente. Na parcela de nem concordo/ nem discordo há 6% bem 

como aqueles que discordam totalmente com 6%. Nenhum dos respondentes deste 

recorte concordam plenamente com a afirmação. Entende-se que este público é 

mais crítico por trabalhar para mais de uma empresa e principalmente por 
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acompanhar mais profundamente os movimentos do mercado para as questões de 

sustentabilidade. 

Na Questão 2 foi levantada uma afirmação para verificar a aceitação desta 

com uma verdade. A frase foi a seguinte: “Para que a empresa brasileira tenha a 

sustentabilidade na sua estratégia de negócios dependerá fundamentalmente do 

produto e serviço que ela está oferecendo”. Esta questão foi colocada para verificar 

o quanto estes profissionais entendem que os produtos e serviços fazem parte da 

estratégia da empresa, e mais do que isso, se estes são a base fundamental na 

empresa. O resultado foi quase que um empate técnico com 25% discordando 

totalmente e 24% discordando parcialmente, somando 49% discordando de alguma 

maneira. 15% concordando plenamente e 31% concordando parcialmente, 

totalizando 46% concordando de maneira geral. Ainda 5% dos respondentes nem 

concordaram ou discordaram. Este resultado pode ser interpretado da seguinte 

maneira, aqueles que concordam estão entendendo que inserir a sustentabilidade 

na estratégia de negócios está ligado fundamentalmente nos produtos e serviços 

que as empresas fazem, ou seja, que se não forem produtos e serviços relacionados 

ao tema, não se pode dizer que aquela ou essa empresa tem a sustentabilidade 

inserida na estratégia. Aqueles que discordaram acreditam que não somente 

pensando e desenvolvendo os tópicos produto e serviço da empresa é que terão a 

sustentabilidade na estratégia de negócios. Estes provavelmente acreditam que os 

processos, os projetos, os objetivos, ou seja, o meio do caminho também é 

fundamentalmente importante. 
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Figura 11 – Questão 2 

 

Analisando as respostas conforme a concordância e a discordância como um 

todo e fazendo um recorte com base no ramo de atividade dos respondentes, é 

verificado que não há uma grande diferença conforme a categoria. Aqueles que 

concordam plenamente e parcialmente são 37% de consultores, 28% de 

profissionais empresariais de sustentabilidade / RSC, 4% Acadêmico e 32% outras 

categorias. Já aqueles que discordam de alguma maneira são 37% de profissionais 

empresariais de sustentabilidade / RSC, 33% de consultores, 7% acadêmicos e 23% 

de outras profissões lidadas à sustentabilidade. Pode-se observar que os 

consultores concordam de alguma maneira mais que os profissionais e estes 

discordam mais que os consultores. Não existe uma tendência muito dispare, porém 

podemos entender isso conforme já mencionado anteriormente, os consultores 

estão mais próximo a outras organizações e tendências de mercado, enquanto o 

profissional de sustentabilidade está mais inserido em somente uma empresa e 

trabalhando para melhorar os processos, projetos, entre outros pontos do meio do 

caminho. 
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Figura 12 – Questão 2 com respostas por ramo de atividade – concorda plenamente 

e parcialmente 

 

 

Figura 13 – Questão 2 com respostas por ramo de atividade – discorda totalmente e 

parcialmente 

 

Na Questão 3 foi colocada uma questão para exatamente questionar a 

importância que se dá aos processos, projetos e certificações, mesmo a empresa 

possuindo o mesmo produto e serviço. Sem efetivamente utilizar o conceito 

colocado por Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009), ou seja, pensa-se muito no 

meio e o fim, que são os produtos e serviços, a razão efetiva da existência ou da 

base da criação da empresa, é estacionado, não há desenvolvimento ou evolução 

nas questões de sustentabilidade. A frase afirmativa colocada para a análise dos 
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respondentes foi: “No conceito de sustentabilidade, na ̃o adianta as empresas 

brasileiras possuírem seus processos certificados e auditados; seus relatórios de 

sustentabilidade bem transparentes; baixa emissão de carbono; projetos de 

investimento social privado; se seus produtos e serviços continuam os mesmos”. 

40% das pessoas concordaram plenamente e 35% concordam parcialmente, 

somando um total de 75%, a grande maioria. Alguns discordaram parcialmente 

(20%) e discordaram totalmente (3%), totalizando 23% de respondentes que 

discordam de alguma maneira. Somente 2% nem concordam/ nem discordam da 

afirmação colocada na pesquisa. 

Nesta afirmação ficou claro que os produtos e serviços precisam ser 

mudados, evoluídos e transformados. E nem com os processos, certificações e 

projetos muito bem controlados e gerenciados de acordo com o tema da 

sustentabilidade, ainda assim, os respondentes entendem que os produtos e 

serviços não podem ser os mesmos de sempre. 

 

 

Figura 14 – Questão 3 
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Para verificar uma questão mais pragmática na relação entre ter a 

sustentabilidade na estratégia de negócios da empresa com os produtos e serviços 

responsáveis, mais verdes, mais inclusivos e com o ciclo de vida fechado, a 

mensuração do faturamento baseado nestes produtos e serviços seria fundamental. 

Ou seja, no desenvolvimento da empresa ou na continuidade dela no mercado, ao 

pensar em criação ou adaptação de um produto ou um serviço, a empresa deveria 

mensurar o quanto ela faturará diretamente com a sustentabilidade, não na 

economia de custo ou risco, mas sim na venda de produtos e serviços que sejam 

mais responsáveis, mais verdes, mais inclusivos e com o ciclo de vida fechado. 

Neste caso, sim vemos a sustentabilidade na estratégia de negócio, pois está 

diretamente trazendo benefícios financeiros para a empresa, além de trazer 

sustentabilidade nos processos, projetos e certificações, e mais ainda trabalhando 

com a real existência do seu negócio, na ponta do trabalho, como o 3o. estágio de 

Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009), e futuramente o 4o e 5o estágios. 

Para a Questão 4 foi colocada uma outra afirmação: Para que a empresa 

publique que possui a sustentabilidade na sua estratégia de negócios, ela precisa ter 

pelo menos 1/4 de seu faturamento advindo de um portfólio de produtos e serviços 

responsáveis, mais verdes, mais inclusivos e com o ciclo de vida fechado. A 

pergunta é um pouco avançada, pois ainda dificilmente há empresas que faturem 

25% com produtos deste tipo, numa maneira geral. Existem produtos orgânicos e 

produtos de reciclagem que podem chegar a este patamar. Mas a ideia é questionar 

o público o que efetivamente, pragmaticamente e numericamente é inserir a 

sustentabilidade na estratégia do negócio. 

Nesta questão o resultado foi que 55% concordam com a afirmação, sendo 

que 40% concordam parcialmente e 15% concordam plenamente. A quantidade de 

respondentes que discordam ficou em quase um terço com o total de 31% 

discordando, sendo que 20% discordam parcialmente e 11% discordam totalmente. 

O percentual que foi um diferencial para as outras questões foram aqueles que nem 

concordam nem discordam 14%, mesmo sendo um valor menor, percebe-se que 

não existe opinião formada ou que o faturamento não necessariamente precisa estar 

vinculado a produtos e serviços desta natureza, ou ainda, que o valor de ¼ não é a 

quantidade ideal para o faturamento deste tipo de serviços e produtos. 
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Figura 15 – Questão 4 

 

Na questão aberta foi questionado o entendimento do profissional sobre o 

pontos de melhoria necessários para que as empresas coloquem o tema na 

estratégia. As respostas foram abertas e sem nenhum direcionamento. 

Na Questão 5: o que você acha que falta para as empresas inserirem a 

sustentabilidade na estratégia das empresa? Muitas foram as respostas dadas pelos 

os respondentes, mas alguns temas tiveram destaques. 

• Conscientização e comprometimento das lideranças empresariais (diretores e 

gestores). Este tópico foi citado por cerca de 22 respondentes das mais 

diversas formas. Entende-se que as lideranças são fundamentais nas 

tomadas de decisões e direcionamentos estratégicos das empresas, por isso 

a grande preocupação para este tópico. Voltolini (2011) coloca que é opinião 

relativamente comum que os mercados só incorporarão, de fato, a cultura da 

sustentabilidade quando houver, à frente das empresas, mais líderes 

apaixonados pelo tema. Um respondente coloca que esta dificuldade só 
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mudará quando uma nova geração de profissionais chegarem aos postos de 

comando das empresas. 

• Outro tópico bastante abordado foi a questão de uma maior clareza, 

consciência e até crença do conceito da sustentabilidade pelas empresas de 

um modo geral. Direta ou indiretamente, a grande maioria dos respondentes 

colocam este ponto como fundamental para a inserção do tema na estratégia. 

Cerca de 18 pessoas citaram este ponto diretamente. Duas pessoas 

colocaram que além da consciência é fundamental inserir o tema nos 

processos decisórios das empresas. O que vai ao encontro da questão da 

liderança acima já citado. E uma outra pessoa colocou que infelizmente a 

sustentabilidade é vista como uma área, com iniciativas pontuais dentro da 

organização. 

• A questão de consciência sobre o tema não é somente para a empresa ou 

para quem está dentro dela. Este tópico também foi abordado direcionado 

para a sociedade de um modo geral, ou seja, fazer com que a sociedade em 

geral entenda e tenha mais informações sobre o tema. Com isso, cerca de 16 

pessoas, acham que isso é que falta para as empresas inserirem o tema na 

estratégia. 

• Passando para a conscientização agora dentro das empresas, cerca de 6 

pessoas citaram a importância de conscientizar, engajar e ter educação 

continuada para todos os funcionários da empresa. Um respondente colocou 

a importância de ter profissionais especializados em temas substantivos 

relativo ao core business da empresa e pessoas capacitadas sobre o tema. 

Ainda na questão dos funcionários um respondente clama pelo investimento 

em recursos humanos com o maior foco na qualidade de vida dos 

profissionais. Outro respondente a necessidade de recursos financeiros e 

humanos e outro uma rede melhor de informações para troca de melhores 

práticas. 

• Num plano mais conjuntural, cerca de 10 pessoas citaram que para esta 

inserção haverá a necessidade de uma política mais focada no tema, com 

legislação apropriada, incentivos fiscais e regulamentação de todo o 

processo. 
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• Assim como Senge (2009) e Laszlo (2008) levantam a questão do valor para 

os acionistas e para os outros stakeholders, muitas pessoas comentaram 

sobre a percepção de valor as questões de sustentabilidade por parte da 

empresa. Cerca de 8 pessoas citaram as questões de valoração destas 

estratégias. Esta visão do tema ser rentável é um dos achados de cerca de 7 

pessoas e 5 respondentes comentam que ainda falta mensurar os ganhos 

reais desta inserção. Um respondente ainda coloca que falta uma estratégia 

rentável para a sustentabilidade. Falta realmente as empresas entenderem 

que já existe um ferramental, como colocado neste documento, para que 

exista parte da mensuração de valores agregados à empresa. E com isso 

será um grande diferencial frente a concorrência, como colocou um 

respondente. 

• A pressão por parte dos consumidores, investidores e a sociedade em geral é 

que 7 profissionais ressaltaram com indutores para a inserção do tema na 

estratégia das empresas. Esta pressão parte de um maior engajamento com 

os stakeholders, que cerca de 5 profissionais também apontaram. Não 

adianta ter uma pressão sem que necessariamente tenha uma resposta e 

uma interação, com isso gerando efetivamente o engajamento com estas 

partes interessadas. E parte desta pressão realmente passará por um 

alinhamento do discurso com a prática, preocupação com cerca de 6 

pessoas. Este tripé: pressão por parte dos stakeholders somado com o 

engajamento e o discurso com a prática, seriam alguns dos provocadores 

fundamentais para a sustentabilidade entrar na estratégia do negócio. 

• Numa questão mais processual, 3 respondentes indicaram a atualização de 

processos e produtos como fundamental. Mais 2 pessoas colocaram a 

importância da ampliação da visão do negócio e do modelo de negócio, bem 

o 4o estágio de Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009). Um respondente 

foi mais arrojado e elencou que as vezes é necessário revisar o core business 

da empresa. Ainda seguindo o 3o. estágio, uma pessoa ressaltou a 

importância de incluir na estratégia da empresa produtos e serviços 

sustentáveis, e um outro respondente comentou da fundamental atuação 

junto aos consumidores para que eles tenham interesse em produtos e 

serviços com estes temas. 
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• Ainda comparando com o 1o. e 2o. estágio de Nidumolu, Prahalad e 

Rangaswami (2009), duas pessoas entendem que falta inserir ações práticas 

no dia a dia da organização e outra coloca que falta a organização entender o 

cenário de sustentabilidade como risco e oportunidade. E um respondente 

enfatiza que a sustentabilidade é muito importante para a gestão global. 

Conforme o acima descrito, é muito significativo análises com relação a 

conscientização e informações em geral e o entendimento do conceito e aplicação 

da sustentabilidade. Isso tanto para os líderes da empresa (diretores e gestores), 

quanto para os empregados, para os acionistas e para a sociedade como um todo e 

para que gere políticas públicas, com incentivos e regulamentação em geral. 

Existem também uma conjuntura estruturante com melhorias de processos, ações, 

projetos de desenvolvimento de produtos e serviços, modelos de negócios, 

processos decisórios, etc. E há uma vertente muito forte que entende o valor efetivo 

e mensurável da inserção da sustentabilidade na estratégia de negócio, sem perder 

o alinhamento da prática com o discurso. Muito do que foi colocado nesta questão, 

foi citado pelos vários autores já mencionados. Ainda falta uma real adaptação 

conceitual ao mundo real, ao perceber que as demandas são as mesmas. 

 

 

4.2. Pesquisa qualitativa: a percepção de 5 profissionais formadores de 
opinião e especialistas em sustentabilidade no Brasil em relação a 
sustentabilidade nas estratégias das empresas no país 
 

A pesquisa qualitativa tem o objetivo de comparar os achados das pesquisas 

anteriores, a base real sobreposta na conceitual, bem como buscar a percepção 

destes sobre o tema da inserção da sustentabilidade na estratégia do negócio da 

empresa. 

a. Entrevista com um acadêmico 

b. Entrevista com um consultor empresarial 

c. Entrevista com um profissional empresarial de 

sustentabilidade de uma empresa de serviços 
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d. Entrevista com um jornalista especializado em 

sustentabilidade 

e. Entrevista com um profissional empresarial de 

sustentabilidade de uma empresa de produtos 

A pesquisa qualitativa foi realizada com profissionais formadores de opinião e 

especialistas em sustentabilidade no Brasil. As entrevistas foram presenciais com 

quatro dos sujeitos convidados e apenas, com um dos profissionais, a entrevista foi 

realizada via Skype – videoconferência por internet. As entrevistas foram realizadas 

a partir de um questionário estruturado que se encontra nos anexos, porém outras 

questões foram colocadas ao longo das entrevistas. Todas as entrevistas foram 

gravadas em áudio e e os sujeitos autorização sua utilização para finalidade 

acadêmica. A pesquisa foi realizada em encontros de 40 a 90 minutos, entre os dias 

17 de abril a 7 de maio de 2012. A mini biografia e fotos dos profissionais estão 

também no Anexo D. 

Este estudo constitui na investigação das narrativas como dados empíricos os 

quais revelaram a vivência dos sujeitos. O questionário (Anexo C) e suas respostas 

se faz a partir dos cinco profissionais e estão transcritos nos Quadros 14, 15, 16, 17, 

18 e 19, onde os sujeitos passaram a ser denominados, aleatoriamente, por uma 

sequência alfa numérica de três dígitos, preservando o anonimato das respostas. 

São eles: AC8, DH4, FJ3, IM9 e CY5. 

A análise das narrativas revelou a vivência dos sujeitos e seus conceitos de 

sustentabilidade, produtos e serviços. Os discursos foram o principal objeto de 

análise. Juntamente com a análise alguns dados da pesquisa quantitativa foram 

citadas com a finalidade de comparação. 

Na questão número um, Quadro 14 os sujeitos responderam a questão sobre 

a sua percepção sobre a inserção da sustentabilidade na estratégia de negócios, 

nesta questão, bem como nas seguintes, Quadros 15, 16, 17, 18 e 19, os sujeitos 

puderam explorar mais profundamente comparativamente à pesquisa quantitativa, 

apresentada anteriormente. 
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Quadro 14 – Respostas dos sujeitos para a Questão 1 

Sujeito 1. Na sua percepção as empresas brasileiras têm a 
sustentabilidade na sua estratégia de negócios? 

AC8 “Eu não consigo afirmar na totalidade das empresas brasileiras. As empresas de 

ponta já estão inserindo a sustentabilidade no negócio, porque já tiveram a 

percepção, se não fizerem isso não terão futuro.” 

DH4 “Eu acho que não, que a maioria não tem.” 

FJ3 “Algumas tem, algumas não. Eu acho que sim...É tão difícil afirmar.” 

IM9 “Não, não é a maioria.” 

CY5 “...de uma forma mais intensa, ou menos intensa, ou de uma forma mais adequada 

ou menos adequada, todas estão levando do seu jeito esta conversa da 

sustentabilidade, com esta linguagem ou não, para suas realidades. Mas tem de 

tudo, não dá para dizer qual percentual. Eu sei que perfeição não tem.” 

 

As respostas dos sujeitos mostram uma concordância ou uma discordância 

parcial para a afirmação, pois como o sujeito IM9 coloca não é a maioria. A 

percepção deste profissionais mostra que não existe um balizador comum entre eles 

para afirmar plenamente que a maioria das empresas brasileiras possuam a 

sustentabilidade na estratégia de negócios. Como a pesquisa quantitativa mostrou, 

59% concordam parcialmente e 3% concordam plenamente. Um número muito 

pequeno de pesquisados consegue afirmar na sua totalidade (plenamente) sobre as 

empresas brasileiras. Porém, conforme foi analisado na parte conceitual no artigo de 

Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009), existem alguns estágios para se afirmar 

positivamente que se possui a sustentabilidade na estratégia de negócios. Ainda 

existe uma falta de conhecimento e padronização de conceitos para uma melhor 

definição desta temática. Para a percepção destes profissionais fica um pouco 

confuso, pois cada um deles coloca um padrão diferente para o que é ter a 

sustentabilidade na estratégia de negócios. 
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Quadro 15 – Respostas dos sujeitos para a Questão 2 

Sujeito 2. “Para que a empresa brasileira tenha a sustentabilidade na 

sua estratégia de negócios dependerá fundamentalmente do 
produto e serviço que ela está oferecendo.” O que você acha 
desta afirmação? 

AC8 “Eu acho que sim. Porque se você oferecer um produto ou um serviço que não seja 

sustentável você pode minimizar riscos, pode melhorar os processo, mas você não 

será classificada como empresa mais sustentável do mundo.” 

DH4 “Depende da natureza ou da revisão do produto. Para você dizer que uma empresa 

tem realmente a sustentabilidade na estratégia de negócio, com certeza, ela já 

começou ou está no processo de entregar a sustentabilidade por meio do seu 

produto... Para estar na estratégia, ela tem que estar na essência do que ela faz. 

Tem que estar no core e no seu processo. 

FJ3 “Eu acho que dependo do jeito que ela faz. A gente não conseguiu ainda.” 

IM9 “Concordo, basicamente. Para eu produzir um produto verde precisarei mudar todo 

o meu processo de produção. Mais do que um produto, é necessário mudar um 

modelo de negócio. Isso é algo profundo. Mudar o modelo de negócio, pressupõe 

mudar toda a cadeia de valor daquele produto e não somente o produto.” 

CY5 “Do que jeito que o mundo se encontra, com os desafios que temos, quem estiver 

fazendo alguma contribuição é melhor do que nada. O importante é começar a 

fazer pelo que ter feito. Tentar deixar tudo perfeito e ideal não é como funciona.” 

 

Os sujeitos respondentes colocaram suas opiniões de forma diferenciada, no 

Quadro 15, o sujeito AC8 coloca que concorda plenamente, pois se você oferece um 

produto mais sustentável, você melhora os processos, assim como o sujeito IM9 que 

coloca que para produzir um produto verde, a empresa precisará mudar todo o 

processo de produção, com isso melhorando a cadeia de valor daquele produto. Já 

o sujeito CY5 coloca que o importante é começar a desenvolver e não pensar muito 

no modelo ideal. O que leva a interpretação da não busca do modelo ideal. Já o FJ3 

coloca que depende da maneira de produção, para o produto ser mais sustentável. 

O DH4 coloca que para efetivamente estar na estratégia da empresa a 
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sustentabilidade precisa estar na essência da empresa, no core business e nos 

processos da empresa. 

Novamente, ao comparar com o artigo de Nidumolu, Prahalad e Rangaswami 

(2009), os sujeitos acabam mencionando o 2o. estágio de tornar a cadeia de valor 

sustentável e o 3o. estágio de criar produtos e serviços sustentáveis. A relação entre 

estes dois estágios são exatamente a questão apresentada. O 3o. estágio de criar 

produtos e serviços sustentáveis também não é suficiente para o sujeito AC8, pois 

ele coloca que mesmo assim  “...você não será classificada como empresa mais 

sustentável do mundo.” O 4o. estágio de criar novos modelos de negócios é citado 

apenas pelo sujeito IM9, mas mais focado na cadeia de valor e no produto. O sujeito 

não acabou aprofundando o pensamento. 

Na pesquisa quantitativa o resultado foi quase um empate, mostrou que 49% 

discorda totalmente ou parcialmente e que 46% concorda plenamente ou 

parcialmente para este tópico. Os sujeitos da pesquisa qualitativa foram mais 

reflexivos nas suas respostas, porém ao complementar a questão somando a isso 

os processos e a cadeia de valor, todos concordariam.  

 

Quadro 16 – Respostas dos sujeitos para a Questão 3 

Sujeito 3. “No conceito de sustentabilidade, não adianta as empresas 

brasileiras possuírem seus processos certificados e auditados; 
seus relatórios de sustentabilidade bem transparentes; baixa 
emissão de carbono; se seus produtos continuam o mesmo.” O 
que você acha desta afirmação? 

AC8 “Exatamente, eu acho que esta é a fase de transição. Como exemplo as empresas 

que trocaram os nomes de empresa de Petróleo para empresa de Energia. Estas 

empresas já possuem a consciência, porém não tem a solução, ou ainda não 

consegui fazer toda a transição.” 

DH4 “Todos tem que fazer isso, as ONGs, o Governo, etc. Mas, não é aí que você está 

fazendo a sustentabilidade.” 

FJ3 “Eu acho que é um processo. Uma coisa não existe sem a outra. Uma coisa é o 

conceito estar corporativamente impregnado. Eu acho necessário, lá no fim o 
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produto precisa ser mesmo. Tem que ter as duas coisas, sempre os dois pólos. 

IM9 “Há muitas empresas que estão no campo das intenções, nos discursos de apoio à 

sustentabilidade... Porque mudar modelo de negócio é uma decisão complexa, pois 

primeiro ela traz risco e as empresas detestam este tipo.” 

CY5 “É fato, isso ocorre. Mas é melhor do que nada. É uma transição, esta é uma 

ansiedade que traz para os mobilizadores. Os mobilizadores de uma maneira geral 

gostariam que a mudança fosse instantânea.” 

 

Todos nesta questão 3 de uma forma ou de outra concordaram e 

complementaram que isso é parte da transição de uma fase atual das empresas. 

Assim como na pesquisa quantitativa que obteve 75% concordando plenamente ou 

parcialmente. Mas que algumas empresas utilizam isso como intenção e não 

necessariamente uma ação. Pois a decisão para esta mudança é complexa e 

agrega vários fatores. Neste ponto o sujeito IM9 coloca que a mudança é uma 

decisão difícil, como coloca Epstein (2008), vários sistemas de gestão como: custo 

de produtos, orçamento capital, informação e sistema de avaliação de performance, 

devem ser desenvolvidos e alinhados. Além do pensamento mais avançado de 

Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) para o 5o. estágio que é criar plataforma 

para as “próximas práticas”, questionando pela lente da sustentabilidade a lógica 

reinante hoje na atividade empresarial. 

 

Quadro 17 – Respostas dos sujeitos para a Questão 4 

Sujeito 4. Para que a empresa publique que possui a 
sustentabilidade na sua estratégia de negócios, ela precisa ter a 

maioria de seu faturamento advindo de um portfólio de produtos 
e serviços mais verdes, mais inclusivos e com o ciclo de vida 
fechado. O que você acha desta afirmação? 

AC8 “Eu não acho que ficará reduzido ao produto e ao serviço, porque na maneira que 

ela se relaciona com os funcionários, com a cadeia, com o entorno, como a 

empresa é transparente. Não gosto de empresa que fala que é mais sustentável ou 

eu já sou sustentável. Eu não conheço nenhuma.” 
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DH4 “A sociedade hoje, as empresas muitas vezes hoje, pegam somente uma linha de 

negócios e aí ela consegue fazer esta linha sustentável e aí ela vira a empresa 

sustentável. O correto é você revisitar a sua estratégia como um todo. Quando 

você começa, você pode começar com uma linha de negócio, mas para você 

revisitar todas as linhas não é fácil. Eu vivo esta realidade aqui. A dura realidade é 

que você não consegue chegar neste patamar do dia para a noite.” 

FJ3 “A empresa vai ter que olhar para o portfolio de produtos, pois tem um movimento 

que é do consumidor. Se não existe esta relação do consumidor com a indústria 

não existe nada. A empresa que não perceber isso, ela não vai mais existir. É um 

processo de amadurecimento do consumidor, mas o mercado mesmo vai 

amadurecer para chegar neste nível.” 

IM9 “Eu acho que faz todo sentido estabelecer uma meta. Cada empresa deverá avaliar 

a sua realidade para chegar nesta meta, seja ela 1/3, 1/4, 1/5... Para alguns 

modelos de negócio isso será mais simples. Não adianta esperar o consumidor 

decidir. Eu vejo que tem um território não ocupado para validar os selos de 

produtos mais sustentável, que seria o Inmetro mais a ISO. Não dá para depositar 

a responsabilidade de escolher na mão de um consumidor que não está e não 

estará preparado para lidar com tantas variáveis que o tema proporciona.” 

CY5 “Ainda não temos o ideal. Qualquer iniciativa que agregue aos desafios globais hoje 

é bem vindo. Mas eu diria naquelas que é possível uma adequação de mercado, e 

já há uma orientação de mercado que isso aconteça. Acho que seria um sinal muito 

importante. Como ela se posiciona numa economia verde.” 

 

Nesta questão 4 foram abertos vários pensamentos para se aprofundar. O 

primeiro pensamento é se a empresa pode ser considerada sustentável somente, 

se, ela tiver uma porcentagem do seu faturamento advindo de um portfólio de 

produtos e serviços mais sustentáveis. Neste ponto o sujeito AC8 coloca que a 

mensuração ou título de empresa sustentável não deve somente vir do resultado 

mensurável do faturamento do portfolio, e também deva vir de todos os outros 

fatores de processos e relacionamentos com stakeholders que têm que ser medido. 

Se for utilizada a base de Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) e seus 

estágios, o que o sujeito quer colocar é que não adianta estar no estágio 3 ou 4, sem 

ter o estágio 1 de encarar com respeito as normas como oportunidade e o 2o. 

estágio de tornar a cadeia de valor sustentável. 
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A outra questão abordada é que com somente um produto ou somente um 

portfólio dentro de inúmeros - trabalhando com o conceito do 3o. estágio de 

Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) - ter a percepção ou transmitir e 

comunicar o titulo de empresa sustentável. Esta questão elencada pelo sujeito DH4 

é fundamental para mostrar que muitas empresas possuem dificuldades de inserir a 

sustentabilidade transversalmente em todos os seus produtos e serviços, e que isso 

não acontece em curto prazo. E que muitas utilizam este argumento ou somente 

alguns produtos para se sentirem mais sustentáveis. Complementando, com o 

otimismo do sujeito CY5: “Qualquer iniciativa que agregue aos desafios globais hoje 

é bem vindo”. Ou seja, é necessário um início de atividade, mesmo que seja por 

meio de um produto ou serviço, ou portfolio mais sustentável. O que não pode 

acontecer é a empresa somente ter alguns serviços e produtos mais sustentáveis e 

outros não. A empresa não pode se acomodar nas conquistas das etapas e sempre 

continuar nesta caminhada para ter todos os seus produtos e processos mais 

sustentáveis. 

A outra questão colocada controversamente pelos sujeitos FJ3 e IM9 é se o 

consumidor será o ator principal para a influência do desenvolvimento e criação ou 

transformação dos produtos e serviços mais sustentáveis. O sujeito IM9 coloca que 

os consumidores não estão preparados para lidar com tantas variáveis e 

entendimento sobre a questão. Já o sujeito FJ3 coloca que o consumidor será o 

agente de mudança e amadurecerá o mercado para esta questão. O sujeito IM9 

ainda sugere que as certificadoras como Inmetro e as normas ISO sejam 

responsáveis por catalogar, validar e influenciar nestas mudanças.  

Na sua grande maioria, na pesquisa quantitativa, os profissionais também 

acabaram concordando em 55% plenamente e parcialmente, para que exista uma 

meta referente ao faturamento advindo de um portfólio de produtos e serviços 

responsáveis, mais verdes, mais inclusivos e com o seu ciclo de vida fechado. 

Incluindo as questões dos especialistas e este resultado das pesquisa quantitativa 

existe um caminho aberto para se chegar no 5o. Estágio de Nidumolu, Prahalad e 

Rangaswami (2009), para efetivamente questionar pela lente da sustentabilidade a 

lógica reinante na atividade empresarial de hoje. 
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Quadro 18 – Respostas dos sujeitos para a Questão 5 

Sujeito 5. O que você entende como inserir a sustentabilidade na 
estratégia de negócios das empresas? 

AC8 “De dentro para fora, começar com o entendimento completo do que é 

sustentabilidade, e este entendimento não pode ficar na diretoria de planejamento 

estratégico e nos conselhos. A primeira coisa é passar por educação do presidente 

ao chão de fábrica.” 

DH4 “É você olhar para tudo o que você faz normalmente com a ótica da 

sustentabilidade. É você conseguir fazer com que as pessoas já fazem hoje, qual 

são os passos de fazer um cenário, um planejamento ou plano de negócio, com os 

impactos sociais e ambientais. Trazer novos elemento e tangibilizar estes 

elementos, sempre sob a ótica do risco e da inovação. Olhando estas duas 

vertentes. Olha o seu processo com um olhar mais abrangente.” 

FJ3 “Não é um elemento isolado. É muita coisa. É igual educar filho. Ou você educa ou 

não.” 

IM9 “Liderança, falta a liderança acreditar totalmente nos valores de sustentabilidade e 

assumir estes valores como parte integrante do negócio. Liderança preparada e 

querendo fazer a mudança.” 

CY5 “Uma transformação cultural que se dá por meio do SER. Com conhecimento, 

estratégia e operacional.” 

 

As respostas desta questão aberta de número 5 está muito em sincronia com 

as questões respondidas pela pesquisa quantitativa. A questão da liderança voltou a 

ser colocado, bem como a educação, transformação cultural e conscientização das 

pessoas. Como bem coloca Guevara (2011), os objetivos específicos para educar 

para a sustentabilidade é desenvolver: conhecimento, atitude, competência, 

participação, e consequentemente, consciência. A tarefa fundamental da educação é 

então desenvolver compreensão, difundir a informação, instrumentos e técnicas de 

preservação da vida, inspirando o engajamento, na escola e fora dela, envolvendo a 

sociedade em um processo educacional permanente de ensino-aprendizagem 

voltado para o futuro.  
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E sobre este futuro é que tanto os especialistas quantos os profissionais da 

pesquisa qualitativa estão mais conscientes buscando um modelo aonde Senge, 

Jaworski, Scharmer e Flower (2007) evidenciam que ver de uma maneira nova 

começa ao interromper o modo habitual de pensar e perceber. 

 

Quadro 19 – Respostas dos sujeitos para a Questão 6 

Sujeito 6. O que você acha que falta para as empresas inserirem a 
sustentabilidade na estratégia das empresas? 

AC8 “Educação.” 

DH4 “Falta transformar o tema em algo mais “sexy”. As pessoas criaram um certo pré-

conceito para o tema, pois ele tem o potencial de criatividade e inovação muito 

grande, pois quando você amplia a consciência, traz coisas novas para as pessoas 

conhecerem, elas terão uma maior chance de realizar conexões. Você traz muita 

oportunidade. É uma ampliação de consciência e traz mais conexões.” 

FJ3 “Tem que mudar a cultura. Esbarra em comportamento, em custo, em mudança de 

processo. Tem que ter um líder ou uma cultura para esta mudança. Ter um líder 

que acredita que possa mudar. Se não tiver um líder dizendo que vai mudar, não 

acontece.” 

IM9 “Liderança.” 

CY5 “Como eu adequo a isso a sustentabilidade, há que ter uma agente articulador para 
que ajude a liderança a olhar para uma outra direção.” 

 

Os maioria dos sujeitos acabam respondendo da mesma forma do como 

inserir (questão 5) e do que falta inserir a sustentabilidade (questão 6). Uma ressalva 

para o sujeito DH4 que coloca algo muito interessante sobre o atual pré-conceito 

que existe para o tema e a busca por transformar a temática em mais “sexy”. A 

questão sobre a abertura de consciência e das conexões é fundamental para o tema 

de como inserir a sustentabilidade na empresa. Como ressalta Senge (2009), todas 

as mudanças reais se fundamentam em novas maneiras de pensar e perceber. 

A pesquisa qualitativa ficou muito próximo à pesquisa quantitativa, 

principalmente no que tange as respostas abertas. Muito se pode analisar a respeito 
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do conhecimento dos especialistas para as questões de que não adianta ter um 

produto ou serviço sustentável sem um processo ou uma cadeia de valor 

sustentável, e vice versa. E que a maioria das frases e questões colocadas foram 

bem aceitas, com suas devidas ressalvas e sempre como um formato ideal ou 

aspiracional, e não definitivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante dos conceitos explicitados neste trabalho passando pela história e 

teorias da administração por meio das temáticas da estratégia e do planejamento 

estratégico; mostrando os tipos e classificações de estratégias antigas e atuais que 

as empresas possuem; conhecendo um pouco dos conceitos da tão recente 

economia verde, no qual a cor somente é um pretexto para incluir questões não 

somente ambientais como sociais; atravessando a história da sustentabilidade e do 

desenvolvimento sustentável tão discutido e aclamada na nossa atualidade com 

eventos grandiosos como a Rio+20 entre outros; saindo dos conceitos aspiracionais 

e chegando na mensuração dos indicadores das ciências exatas, dos indicadores de 

sustentabilidade; aterrizando na realidade da tangibilização ou da concretude dos 

produtos e serviços sustentáveis; expondo algumas pesquisas de mercado sobre o 

tema da sustentabilidade na estratégia das empresas, bem como os seus conceitos; 

e finalizando com as pesquisas quantitativa e qualitativa com profissionais e 

especialistas do mercado. Este documento mostrou que muito dos conceitos e 

teorias sobre o tema são ainda muito recentes e causam confusão no momento de 

expor ou buscar uma resposta a um questionário. A temática é ainda muito pouco 

difundida para a grande maioria da população empresarial, como mostrou a 

pesquisa do Sebrae com os 3.085 empresários dos segmentos de micro e pequenas 

empresas no país, com quase 60% afirmando não possuir conhecimento sobre o 

tema, estes são representantes da maioria das empresas brasileiras. Porém o tema 

começa a ganhar uma visibilidade perante as atitudes dos consumidores em geral 

como mostrou a pesquisa do Consumidor Brasileiro e a Sustentabilidade: Atitudes e 

Comportamentos frente ao Consumo Consciente, Percepções e Expectativas sobre 

a RSE - 2010, elaborado pelo Instituto Akatu e pelo Instituto Ethos 

As grandes empresas líderes de mercado ou transnacionais que estão no 

país acabaram puxando o tema para a sua gestão como um todo graças à 

movimentos como a do Instituto Ethos, do CEBDS, do Instituto Akatu e do GIFE. 

Estas organizações e mais algumas internacionais ajudaram a colocar o Brasil como 

referência de muito avanço para a sustentabilidade empresarial no mundo. A 

implementação dos indicadores citados ao longo do texto também foram grande 

parte indutoras das práticas e ações sustentáveis nesta empresas líderes na 

temática. Os indicadores e as ISOs fizeram com que muitas empresas pudessem 
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mensurar as sustentabilidade no dia a dia, e mais do que isso, comparar com outras 

empresas, colocar metas e melhorar ainda mais os seus processos. 

Na pesquisa “Comunicação e sustentabilidade: O que a sua organização 

pensa e faz nesta área?” realizada com as 25 grandes empresas do CEBDS 

(Conselho Empresarial Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável) 90% 

comentou que possui a sustentabilidade incorporada na estratégia de negócios. 

Assim como a pesquisa divulgada pela Accenture e United Nations Global Compact 

mostrou que 93% dos 776 CEOs entrevistados acham que a sustentabilidade será 

fundamental para o futuro das empresas. A questão colocada ao longo da 

dissertação é exatamente o que se entende por colocar a sustentabilidade na 

estratégia de negócios da empresa. Conforme já argumentado, não é somente ter 

um programa ou um processo de desenvolvimento sustentável, e sim algo em 

sinergia com os seus produtos e serviços. Não se está considerando somente a bela 

frase de missão, visão, valores e objetivos, e sim de quais produtos e serviços vêm o 

faturamento e lucro destas empresas. Quando a empresa, no Brasil, faz um contrato 

social e posteriormente define quais serão as formas de faturamento e lucratividade, 

isto passará necessariamente por um produto ou um serviço à sociedade como um 

todo. Seja este produto ou serviço qual for, na sequencia haverá a sua produção em 

massa, distribuição, venda e coleta (take back and recycling), nestes pontos 

processuais sim pose-se adequar a algumas normas, regras, legislações, ISOs, etc.  

Os resultados das pesquisas qualitativa e quantitativa mostram que existe 

ainda um não alinhamento dos conceitos para os profissionais que trabalham com o 

tema. O que torna isso muito preocupante, mas isso é amenizado quando estes 

mostraram que a grande maioria concorda que não adianta as empresas possuírem 

seus processos certificado e auditados; seus relatórios de sustentabilidade bem 

transparentes; baixa emissão de carbono; seus projetos de investimento social 

privado; se os produtos e serviços são os mesmos. Ou seja, a sustentabilidade não 

está somente nos processos, mas também obrigatoriamente numa mudança, numa 

inovação de produtos e serviços mais inclusivos, ambientalmente correto, com seu 

ciclo fechado, etc. Utilizando a resposta de uma das entrevistas com os 

especialistas, é necessário ampliar a percepção, conhecer muitas coisas novas para 

que se desenvolva um novo olhar para este atual sistema. Bem como coloca o artigo 

de Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) no seu 5o. estágio para efetivamente 

questionar pela lente da sustentabilidade a lógica reinante na atividade empresarial 
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de hoje. As empresas por meio da pesquisa junto a revista Guia Exame de 

Sustentabilidade estão buscando este estágio, porém a sua grande maioria está 

tornando a cadeia de valor sustentável e criando produtos e serviços sustentáveis. 

São muito poucas que estão chegando ao desenvolvimento de efetivos negócios 

sustentáveis. E essas são as líderes do tema no país. O comprometimento com o 

valor da sustentabilidade é considerado um grande fator em determinar a liderança 

nos últimos anos, é o que mostra a pesquisa SustainAbility e Globescan (2011).  

Não houve um consenso nas pesquisas em relação a mensurar a 

sustentabilidade e considerar esta na estratégia de negócio por meio dos valores de 

faturamento advindo de portfólio de produtos e serviços responsáveis, mais verdes, 

mais inclusivos e com o seu ciclo de vida fechado. Porém, ficou claro a importância 

em se pensar a necessidade efetiva de desenvolver estes tipos de produtos e 

serviços. A implementação dos processos, indicadores e cadeias de valores mais 

sustentáveis ficou evidente em todos as pesquisas e os especialistas foram 

contundentes dizendo que não pode existir produtos e serviços mais sustentáveis 

sem um processo / cadeia de valor sustentável, e vice versa. O que é necessário no 

momento atual mensurar é exatamente o faturamento destes produtos e serviços 

advindos de portfólios cada vez mais completos dentro das empresas. E estes 

portfólios podem ter ligações diretas ou indiretas com elementos da economia verde, 

conforme cita a ILO (2012)17, como a agricultura, pesca, energia, reciclagem, 

produção limpa, construção, transporte, busca de trabalho mais decente, entre 

outros. 

Pode-se então concluir que a questão da inserção da sustentabilidade na 

estratégia e nos negócios da empresa está sendo bastante discutida, e está 

implementada em parte das corporações brasileiras, porém não na sua maioria nem 

de forma orgânica, isso se agrava ao se considerar também as pequenas e médias 

empresas. E que os produtos e serviços mais sustentáveis somado aos processos, 

práticas, ações, indicadores e planos têm que estar intimamente ligada à estratégia 

das empresas. Os produtos e serviços mais sustentáveis sem necessariamente os 

processos, indicadores e planos também não pode ser considerado como uma 

inserção da sustentabilidade na estratégia do negócios das empresas. 

                                                             
17 Fonte: http://www.unep.org/PDF/Workingtowards_full.pdf. Acesso em: 12 ago. 2012. 
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Para realizar esta mudança e transformação é necessário um grande 

investimento em educação e conscientização sobre o tema dentro e fora das 

organizações, passando por uma liderança que acredite, apoie e implemente esta 

inserção na estratégia de negócio. E finalizando, num engajamento dos vários 

públicos internos e externos da empresa para que possam transformar políticas e 

planos ligados à estratégia em ações, projetos e atividades.  

Agora estas oportunidades estão mais próximas do Brasil, pois sua situação 

econômica e social está cada vez melhor e todos os focos de investimentos se 

voltam também para este país dos mercados emergentes. A liderança das empresas 

brasileiras na questão da sustentabilidade é fundamental, um exemplo deste início 

de liderança é a quantidade de empresas que fazem o relatório no modelo do GRI 

(Global Report Initiative), considerando os dados dos últimos cinco anos, o número 

de publicações de empresas brasileiras tem crescido a uma média maior do que a 

observada nos números consolidados de empresas de todo o mundo (cerca de 

56%). É preciso considerar que o registro da publicação no banco de dados do GRI 

não é obrigatório, portanto, é perfeitamente possível que o número real seja um 

pouco maior.18 

Por fim, conclui-se que os objetivos traçados no presente estudo foram 

alcançados, no entanto, não se exime a necessidade de estudos futuros, como por 

exemplo o aprofundamento de um estudo sobre faturamento de produtos e serviços 

sustentáveis nas empresas líderes ou um estudo sobre quais estratégias de 

negócios sustentáveis são modelo no país, podendo esta pesquisa contribuir para 

novos trabalhos acadêmicos e para a implementação da sustentabilidade na 

estratégia de negócios de mais e mais empresas, para que se busque efetivamente 

uma nova lógica diferente da atual reinante na atividade empresarial, no consumo e 

nos consumidores; enfim que valorize verdadeiramente todos os seres vivos, o 

nosso planeta e o bem estar dos todos os seres humanos. 

 

                                                             
18 Fonte: http://thinkingbiz.blogspot.com.br/2012/05/panorama-da-publicacao-de-relatorios-de.html Acesso em: 29 
jul. 2012 
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ANEXOS 

ANEXO A. Principais Indicadores de sustentabilidade e suas explicações 

1. As Metas do Milênio da ONU 

O que é 

Documento que consolidou várias metas estabelecidas nas conferências mundiais 

ocorridas ao longo dos anos 90, estabelecendo um conjunto de objetivos para o 

desenvolvimento e a erradicação da pobreza no mundo – os chamados Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio (ODM) – que devem ser adotados pelos estados 

membros das Nações Unidas, que envidarão esforços para alcançá-los até 2015. 

Origem 

A Organização das Nações Unidas promoveu, em setembro de 2000, a 

Assembléia do Milênio, a reunião de chefes de Estado e de governo de maior 

magnitude jamais realizada: 191 delegações estavam presentes, 147 delas 

lideradas por suas autoridades de mais alto escalão. O debate resultou na 

aprovação da Declaração do Milênio, que reconhece que o mundo já possui a 

tecnologia e o conhecimento para resolver a maioria dos problemas enfrentados 

pelos países pobres. Até então, no entanto, tais soluções não foram 

implementadas na escala necessária. O estabelecimento destes objetivos 

representa uma grande realização da comunidade internacional, visto que são 

mensuráveis e temporalmente delimitados. 

Conteúdo 

Oito objetivos gerais foram identificados: 

1 - Erradicar a extrema pobreza e a fome. 

2 - Atingir o ensino básico universal. 

3 - Promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres. 

4 - Reduzir a mortalidade infantil. 
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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 para o desenvolvimento. 

A partir destes oito objetivos internacionais comuns, 18 metas e 48 indicadores 

foram definidos para possibilitar uma avaliação uniforme dos ODM nos níveis 

global, regional e nacional. 

O acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio deve 

considerar especificidades nacionais. Assim, cada país deve valer-se de suas 

capacidades para monitorá-los. 

Os ODM consistem na estratégia de maior alcance e importância delineada pelas 

Nações Unidas para a promoção do desenvolvimento humano dentre seus 

estados membros. Um papel ímpar na promoção da luta global contra a extrema 

pobreza. 

Os ODM contemplam temas como erradicação da pobreza, fome e analfabetismo, 

igualdade de gênero e sustentabilidade ambiental, temas estes entendidos como 

componentes-chave do conceito de desenvolvimento humano sustentável, e que 

podem conduzir à melhoria das condições de vida de todos os seres humanos. 

Resultados 

http://www.pnud.org.br/odm/index.php?lay=odmi&id=odmi 

• Roteiro das Metas - Uma apresentação sumária do Road Map towards the 

implementation of the United Nations Millennium Declaration (Plano para a 

Execução da Declaração do Milênio das Nações Unidas), elaborado pelo 

ex-secretário geral da ONU, Kofi Annan. 

• Objetivos de Desenvolvimento do Milênio — Relatório Nacional de 

Acompanhamento e Objetivos de Desenvolvimento do Milênio — Relatório 

Nacional de Acompanhamento 2005 - O 1º e 2º relatórios, elaborados pelo 

governo federal e pelo Sistema das Nações Unidas no Brasil, trazem a 
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primeira análise sobre o desempenho brasileiro em cada um dos oito 

Objetivos do Milênio. 

• A Agenda 21 e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - Caderno de 

debates que trata das oportunidades, em nível local, relacionadas com os 

Objetivos do Milênio e com a Agenda 21. 

• Brazilian Monitoring Report on the Millennium Development Goals - Versão 

em inglês do primeiro relatório sobre o desempenho brasileiro em cada um 

dos oito Objetivos do Milênio. 

• Relatório 2006 sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - 

Produzido pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, 

o estudo faz um balanço do desempenho global nos Objetivos do Milênio. 

• Relatório 2005 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio -Estudo da 

ONU que sintetiza o desempenho de diferentes regiões do mundo nos 

Objetivos do Milênio. 

 

2. Pacto Global 

O que é 

É um acordo para empresas preparado pelas Organizações das Nações Unidas, 

que pretende conciliar a força do mercado aos ideais dos direitos humanos, 

levando-se em conta os impactos sociais e ambientais produzidos pela 

globalização. 

Origem 

Em janeiro de 1999, durante o Fórum Econômico de Davos (Suíça), que reúne 

anualmente lideranças políticas e do mundo empresarial, o ex-secretário geral da 

ONU, Kofi Annan, lançou a ideia de uma parceria entre as Nações Unidas, 

organizações não-governamentais e empresas, denominada pacto global. Esta 

iniciativa surge no contexto imediato após as manifestações antiglobalização de 

Seattle, durante a reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC). 
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Objetivo 

De acordo com a ONU, o Global Compact pretende apresentar um quadro de 

referência que visa facilitar o diálogo com as empresas e as convergências entre 

as práticas do setor privado e os valores universais. 

Conteúdo 

O Global Compact inicialmente adotou nove princípios universais, derivados dos 

direitos humanos, dos direitos do trabalho e do conceito de sustentabilidade, que 

constam 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 

(1992) e de Copenhague 2004, e refere-se à luta contra a corrupção. Podem 

participar do Global Compact, além de empresas, quaisquer outras partes 

interessadas na promoção de seus dez princípios. 

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; 

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. 
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Princípio contra a Corrupção 

10. Lutar contra toda forma de corrupção. 

Passo a Passo 

Para serem consideradas signatárias pelo escritório de Nova York, as 

organizações devem desenvolver as seguintes ações: 

a) Informar os funcionários, acionistas, consumidores e fornecedores; 

b) Integrar o Global Compact e os princípios nos programas de desenvolvimento 

corporativo e treinamento; 

c) Incorporar os princípios do Global Compact na declaração da missão da 

empresa; 

d) Incluir o compromisso com o Global Compact no Relatório Anual e em outros 

documentos publicados pela empresa; 

e) Emitir comunicados à imprensa (press-releases) para tornar público o 

compromisso. 

1. Emitir uma clara declaração de apoio ao GC e publicamente advogar seus dez 

princípios. Isso significa: 

A carta deve ser endereçada ao: 

Secretary General 

United Nations 

Secretariat Building 

New York, NY, 10017 

USA 

Fax: 1 212 963 1207. 

E-mail: globalcompact@un.org 

É importante destacar que a adesão ao Global Compact não implica custos para a 
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empresa. 

 

2. O Global Compact solicita às empresas que publiquem anualmente o progresso 

referente à implementação dos dez princípios. Esta publicação pode ser feita no 

relatório anual, no relatório de desenvolvimento sustentável ou qualquer outro 

meio, como site ou veículos de comunicação. 

Resultados 

Mais de 4.000 empresas, em mais de 90 países, aderiram ao pacto. Entre estas, 

algumas das maiores e mais influentes corporações do mundo, como Citibank, 

HSBC, Shell e Coca-Cola. 

Existem hoje, no Brasil, 229 organizações signatárias. Foi criado também o 

Comitê Brasileiro do Pacto Global, que busca estimular as empresas a serem 

signatárias do pacto e a aperfeiçoar as práticas empresariais já existentes. 

http://www.pactoglobal.org.br 

Indicados pelo ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, dois brasileiros 

— o presidente da Petrobras e o presidente do Instituto Ethos — estão entre os 20 

membros da recém-criada Diretoria do GC, que deverá ajudar a assegurar a 

continuidade da iniciativa e a facilitar seu crescimento, além de auxiliar na 

implementação de medidas de transparência. 

 

3. Carta da Terra 

O que é 

 Este documento nasceu como resposta às ameaças que pesam sobre o planeta 

como um todo e como forma de se pensar articuladamente os muitos problemas 

ecológico-sociais, tendo como referência central a Terra. 

Origem 

Em 1992, por ocasião da Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, fora proposto tal 
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documento, que, por razões que não cabe aqui referir, não foi aceito. Em seu lugar 

adotou-se a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Desta 

forma a Agenda 21, o documento mais importante da Eco’ 92, ficou privado de 

uma fundamentação e de uma visão integradora. Insatisfeitos, os 

organiTerrazadores, especialmente Maurice Strong, da ONU, e Mikhail 

Gorbachev, diretor da Cruz Verde Internacional, suscitaram a idéia de se criar um 

movimento mundial para formular uma Carta da Terra que nascesse de baixo para 

cima. Deveria recolher o que a humanidade deseja e quer para sua casa comum, 

a Terra. Depois de reuniões prévias e muitas discussões, criou-se em 1997 a 

Comissão da Carta da Terra, composta por 23 personalidades dos vários 

continentes (eu entrei pelo Brasil), para acompanhar uma consulta mundial e 

redigir o texto da Carta da Terra. Efetivamente, por dois anos, ocorreram reuniões 

que envolveram 46 países e mais de 100 mil pessoas, desde favelas, 

comunidades indígenas, universidades e centros de pesquisa, até que, em início 

de março de 2000, no espaço da Unesco, em Paris, o texto final da Carta da Terra 

foi aprovado. 

Conteúdo 

É um dos textos mais completos que se tem escrito ultimamente, digno de 

inaugurar o novo milênio. Recolhe o que de melhor o discurso ecológico produziu, 

os resultados mais seguros das ciências da vida e do universo, com forte 

densidade ética e espiritual. Tudo é estruturado em quatro princípios 

fundamentais, detalhados em 16 proposições de apoio. Estes são os quatro 

princípios: (1) respeitar e cuidar da comunidade de vida; (2) integridade ecológica; 

(3) justiça social e econômica; (4) democracia, não-violência e paz. 

Ver conteúdo completo: 

www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.doc 

Princípios resumidos na Carta da Terra: 

1. Respeitar a Terra e a vida em toda a sua diversidade. 

2. Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor. 
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3. Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, 

sustentáveis e pacíficas. 

4. Garantir as dádivas e a beleza da Terra para as atuais e as futuras gerações. 

5. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com 

especial preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais que 

sustentam a vida. 

6. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental e, 

quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução. 

7. Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as 

capacidades regenerativas da Terra, os direitos humanos e o bem-estar 

comunitário. 

8. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta e a 

ampla aplicação do conhecimento adquirido. 

9. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental. 

10. Garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis 

promovam o desenvolvimento humano de forma eqüitativa e sustentável. 

11. Afirmar a igualdade e a eqüidade de gênero como pré-requisitos para o 

desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, 

assistência de saúde e às oportunidades econômicas. 

12. Defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a viver em 

ambiente natural e social capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde 

corporal e o bem-estar espiritual, concedendo especial atenção aos direitos dos 

povos indígenas e minorias. 

13. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-lhes 

transparência e prestação de contas no exercício do governo, participação 

inclusiva na tomada de decisões e acesso à justiça. 

14. Integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os 

conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida 
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sustentável. 

15. Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração. 

16. Promover uma cultura de tolerância, não-violência e paz.   

Objetivo 

O sonho coletivo proposto não é o ‘desenvolvimento sustentável’, fruto da visão 

intra-sistêmica da economia política dominante. Mas ‘um modo de vida 

sustentável’, fruto do cuidado para com todo o ser, especialmente para com todas 

as formas de vida e da responsabilidade coletiva em face do destino comum da 

Terra e da Humanidade. Este sonho bem aventurado supõe entender ‘a 

humanidade como parte de um vasto universo em evolução’ e a ‘Terra como 

nosso lar e viva’; implica também ‘viver o espírito de parentesco com toda a vida’, 

‘com reverência ao mistério da existência, com gratidão, o dom da vida e com 

humildade, nosso lugar na natureza’; propõe uma ética do cuidado que utiliza 

racionalmente os bens escassos para não prejudicar o capital natural nem as 

gerações futuras; estas têm direito também a um planeta sustentável e com boa 

qualidade de vida. 

Resultados 

As quatro grandes tendências da ecologia — ambiental, a social, a mental e a 

integral — estão aí bem articuladas com grande força e beleza. Se for aprovada 

pela ONU, a Carta da Terra será agregada à Carta dos Direitos Humanos. Assim 

teremos uma visão holística da Terra e da Humanidade, formando um todo 

orgânico, sujeito de dignidade e direitos 

 

4. FDC: IASCG 

O que é 

Este instrumento sintetiza a compreensão histórica e das tendências futuras 

(estado da arte) de articulação entre os conceitos e práticas sobre 

Sustentabilidade e Governança Corporativa (SGC), possibilitando, dessa maneira, 
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o estabelecimento de uma pauta para o encontro entre as premissas do 

movimento pelo desenvolvimento sustentável e a função de governança 

corporativa nas organizações. 

Origem 

O IASGC é o resultado do projeto de pesquisa realizado em 2006 pelo Centro de 

Referência em Gestão Responsável para a Sustentabilidade, da Fundação Dom 

Cabral, que congrega um seleto grupo de grandes empresas brasileiras e 

multinacionais. Sua missão é desenvolver posturas de gestão para a 

sustentabilidade, que agreguem ao país e ao mundo. Para a elaboração deste 

instrumento foram realizadas investigações teóricas e práticas, compreendendo 

pesquisas bibliográficas, participação em eventos afins, envolvendo instituições 

especializadas que estão desenvolvendo e adotando práticas referenciais de 

sustentabilidade e de governança corporativa, que apontam para a necessidade 

de se adequar à função de governança ao movimento pelo desenvolvimento 

sustentável. 

Conceitualmente, o modelo no qual vêm se baseando as iniciativas do Centro de 

Referência está pautado em uma tríade que compreende: Gestão Responsável 

para a Sustentabilidade — gestão das funções gerenciais com foco na 

sustentabilidade; Organizações Conscientes — percepção orgânica e 

humanamente consciente da realidade viva das organizações, e Pensamento 

Biossistêmico — exercício da percepção, reflexão e elaboração de atitudes e 

ações, pautadas no reconhecimento de princípios naturais. 

Para a compreensão do envolvimento entre sustentabilidade e governança, 

utilizou-se esse “Pensamento Biossistêmico”, que identifica a dinâmica vital 

presente nas organizações em suas interações internas e externas. Essa lógica é 

representada simbolicamente pelo biograma, que, em seu primeiro nível de 

complexidade, descreve a relação mútua de contenção de organismos menores 

em outros maiores e vice-versa. 

Voltado para as empresas em geral, o biograma tem a forma de círculos 

concêntricos, expressando dimensões de organismos do mais central para o mais 

abrangente, na seguinte ordem: indivíduo, organização, mercado, sociedade e 
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planeta. 

Tratando-se do biograma orientado para sustentabilidade e governança 

corporativa (SGC), genericamente, a ordenação dos organismos em círculos 

concêntricos assume a configuração: acionista; conselho de administração; 

comitês especializados; CEO; diretoria executiva; organização; mercado; 

sociedade e planeta. 

 

 

Objetivo 

O instrumento tem por finalidade aferir o nível de sofisticação da SGC que está 

sendo praticado na organização, permitindo, com essa informação, um melhor 

posicionamento estratégico da empresa com relação ao tema, no sentido de 

promover a sua longevidade, em consonância com a sustentabilidade dos 
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mercados, sociedade e recursos naturais envolvidos. 

Conteúdo 

O instrumento está estruturado com base no biograma da SGC. Para cada 

organismo há uma série de perguntas abordando itens que identificam o nível de 

permeabilidade da função de governança à sustentabilidade, que devem ser 

avaliados dentro de uma escala que vai de 0 a 4, cuja gradação significa: 0 = não 

se aplica (o item não se aplica em função do porte da empresa ou de alguma outra 

razão); 1 = inexistente (não existe a intenção de se adequar ao item); 2 = existe a 

intenção de se adequar ao item; 3 = parcialmente adequado (falta sistematizar 

alguns processos); 4 = adequado (processos plenamente sistematizados). Essa 

escala mede a aplicabilidade da pergunta em relação à realidade da empresa e o 

nível de internalização do item avaliado. 

A expressão “Conselho de Administração” (CA) é utilizada no IASGC. Para 

aquelas empresas que não possuem um CA, devem entender como o órgão de 

governança corporativa mais alto. Esta lógica se aplica a todas as estruturas de 

governança que não estejam formalmente oficializadas na empresa, ou seja, deve 

ser feito um paralelo entre a estrutura citada e a que mais se aproxima da 

realidade da empresa. 

Passo a passo 

Para se responder ao questionário do IASGC, deve se eleger um ou mais 

profissionais especializados nos temas em questão e do nível estratégico. Uma 

vez respondidas as questões, analisar as respostas e identificar as principais 

lacunas quanto à adequação da governança à sustentabilidade. Dependendo da 

realidade da empresa, planejar as ações de adequação da função de governança 

que vão ao encontro dos interesses da organização e das partes interessadas 

diretamente envolvidas, dentro de um enfoque estratégico. 

Resultados 

Os resultados que podem ser associados diretamente com a utilização deste 

instrumento são: 
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• Promoção da longevidade do empreendimento; 

• Adequação da estrutura de poder aos preceitos da sustentabilidade; 

• Possibilidade de a organização se tornar referência no tema. 

Uma organização pode se tornar referência em algum aspecto da SGC, por meio 

de reconhecimentos formais, tais como prêmios de grande repercussão, 

otoriedade na mídia especializada, convite em eventos oficiais de instituições 

renomadas para apresentação de experiências e/ou recebimento de homenagens 

especiais, e relatos de cases em publicações de prestígio. 

 

 

 

5. Índice Dow Jones de Sustentabilidade   

O que é 

O Índice Dow Jones de Sustentabilidade (Dow Jones Sustainability Index - DJSI) 

foi lançado em 1999 pela Dow Jones Indexes e a Sustainable Asset Management 

(SAM), gestora de recursos suíça especializada em empresas comprometidas 

com responsabilidade social, ambiental e cultural. www.sustainability-index.com. 

Conteúdo 

O índice, que acompanha a performance financeira de empresas líderes no campo 

do desenvolvimento sustentável, incluiu 318 empresas de 24 países na edição 

referente ao período 2004-2005. A seleção das companhias é feita a partir de um 

amplo questionário centrado em desempenho ambiental, social e econômico, 

incluindo indicadores de governança corporativa. 

DIMENSÃO SOCIAL 

• Práticas trabalhistas 

• Desenvolvimento de capital humano 
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• Atração e retenção de talentos 

• Gestão do conhecimento 

• Cidadania e filantropia 

• Critério específico da indústria 

DIMENSÃO ECONÔMICA 

• Governança corporativa 

• Relações com investidores 

• Relacionamento com clientes 

• Código de conduta 

• Gerenciamento de risco 

• Critério específico da indústria 

DIMENSÃO AMBIENTAL 

• Política ambiental Ecoeficiência 

• Relatórios ambientais - Sistema de Gestão Ambiental 

• Critério específico da indústria 

CARACTERÍSTICAS 

O DJSI adota a metodologia conhecida como Best in Class, que seleciona as 

empresas com melhor desempenho em cada um dos setores econômicos, 

excluindo apenas companhias do setor de defesa com mais de 50% do 

faturamento oriundo da venda de armas. 

 

6. Bolsa de Valores de São Paulo e o ISE (Índice Bovespa de 
Sustentabilidade Empresarial) 

O que é 
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O Índice Bovespa de Sustentabilidade Empresarial (ISE) foi apresentado em 

dezembro de 2005. 

Estão previstas revisões anuais de seus parâmetros para assegurar a correta 

aferição do nível de sustentabilidade empresarial das empresas listadas na 

Bovespa. 

Não há exclusão sumária de setores econômicos no índice. Na primeira — e única 

— vez em que o CISE deliberou sobre o tema, a maioria de seus nove membros 

decidiu pela não-exclusão prévia de qualquer setor. O positive screening, ou seja, 

a não-exclusão por princípio de nenhum setor foi o modelo adotado. Isto significa 

que todas as empresas com liquidez mínima no mercado definida pelo CISE terão 

a oportunidade de preencher o questionário e participar da seleção. Todos os 

elementos associados à sustentabilidade de cada setor serão avaliados em 

profundidade, incluindo riscos potenciais e impactos adversos associados à 

natureza dos produtos e serviços de cada empresa. 

As propostas para a criação de um índice semelhante ao Dow Jones Sustentability 

da Bolsa de Nova York foram feitas por oito instituições (Abrapp, Anbid, Apimec, 

Bovespa, Instituto Ethos, IFC, IBGC e Ministério do Meio Ambiente). Empresas de 

álcool, tabaco e armas foram excluídas do índice. 

Origem 

Conectada ao movimento de segmentação nos mercados internacionais, a 

Bovespa foi a primeira bolsa a unir-se aos signatários do Pacto Global das Nações 

Unidas (Global Compact). Como parte deste processo, e instigada pela carência 

de um benchmark para os fundos SRI, propôs a criação de um grupo de trabalho 

(GT) para a elaboração de um índice de sustentabilidade. Constituído de 

representantes de instituições protagonistas em temas relativos à 

responsabilidade social e à governança corporativa, meio ambiente e mercado de 

capitais, o grupo definiu as diretrizes básicas para a criação do índice e o desenho 

de uma proposta técnico-financeira ao International Finance Corporation (IFC), 

braço privado do Banco Mundial e financiador da pesquisa sobre a metodologia 

para o índice. 
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O grupo de trabalho originário deu lugar ao Conselho do ISE (CISE), composto 

pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

(Abraap), Associação Nacional de Bancos de Investimentos (Anbid), Associação 

de Analistas e Profissionais de Investimentos de Mercado (Apimec), Bolsa de 

Valores de São Paulo (Bovespa), Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC), Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (Ethos), 

International Finance Corporation (IFC), Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas (Ibase) e a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Ministério 

do Meio Ambiente (SDS/MMA). 

A exemplo de outros índices do mundo, a Bovespa uniu esforços com o Centro de 

Estudos em Sustentabilidade (GVces) da FGV-EAESP, um centro de pesquisa 

com enfoque principal de atuação nas áreas de sustentabilidade empresarial e 

finanças sustentáveis. O GVces realizou uma ampla revisão da literatura sobre 

critérios e indicadores de sustentabilidade e analisou em detalhe, dentre outros, as 

diretrizes para balanço social do Ibase, do Instituto Ethos e do Global Reporting 

Initiative (GRI), além dos questionários aplicados para os índices DJSI, 

FTSE4Good e da JSE. Especialistas nos diversos temas que compõem o índice 

participaram por meio de consultas públicas, workshops e reuniões específicas. O 

questionário resultante destes estudos foi apresentado às empresas, que 

enviaram comentários e sugestões. Posteriormente, foram apresentados à 

sociedade em audiência pública. 

Metodologia 

O Índice Bovespa de Sustentabilidade Empresarial (ISE) foi apresentado em 

dezembro de 2005. 

Estão previstas revisões anuais de seus parâmetros para assegurar a correta 

aferição do nível de sustentabilidade empresarial das empresas listadas na 

Bovespa. 

Não há exclusão sumária de setores econômicos no índice. Na primeira — e única 

— vez em que o CISE deliberou sobre o tema, a maioria de seus nove membros 

decidiu pela não-exclusão prévia de qualquer setor. O positive screening, ou seja, 

a não-exclusão por princípio de nenhum setor foi o modelo adotado. Isto significa 
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que todas as empresas com liquidez mínima no mercado definida pelo CISE terão 

a oportunidade de preencher o questionário e participar da seleção. Todos os 

elementos associados à sustentabilidade de cada setor serão avaliados em 

profundidade, incluindo riscos potenciais e impactos adversos associados à 

natureza dos produtos e serviços de cada empresa. 

As propostas para a criação de um índice semelhante ao Dow Jones Sustentability 

da Bolsa de Nova York foram feitas por oito instituições (Abrapp, Anbid, Apimec, 

Bovespa, Instituto Ethos, IFC, IBGC e Ministério do Meio Ambiente). Empresas de 

álcool, tabaco e armas foram excluídas do índice. 

Princípios 

A definição dos critérios e indicadores para averiguação da sustentabilidade das 

empresas selecionadas foi baseada numa série de princípios consagrados em 

literatura sobre a matéria de sustentabilidade empresarial. 

Esses princípios incluem: 

• Informação ao Público 

• Comparabilidade 

• Auditabilidade / rastreabilidade 

• Abrangência 

• Temporalidade 

Dimensões e Conteúdo 

O conceito-base do ISE é o do Triple Bottom Line (TBL), introduzido pela empresa 

de consultoria inglesa SustainAbillity, que avalia elementos econômicofinanceiros, 

sociais e ambientais de forma integrada. Aos princípios do TBL foram acrescidos 

critérios e indicadores de governança corporativa, de acordo com o modelo do 

Índice da Bolsa de Johannesburgo, o que deu origem a um quarto grupo temático. 

Os quatro blocos são precedidos por um grupo de indicadores gerais básicos e de 

natureza do produto. 
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Critérios e Indicadores 

• As dimensões econômico-financeira, social e ambiental foram divididas em 

quatro conjuntos de critérios: Políticas (indicadores de comprometimento); Gestão 

(indicam planos, programas, metas e monitoramento); Desempenho (indicadores 

de performance) e Cumprimento Legal (avaliam o cumprimento de normas nas 

áreas de concorrência, consumidor, trabalhista, ambiental, entre outras). 

• A dimensão ambiental, dada a relevância e diferença de impactos sobre o meio 

ambiente dos diversos setores, considera a natureza dos negócios. As empresas 

listadas do setor financeiro têm um questionário ambiental diferenciado e 

adaptado às suas características. As demais empresas foram classificadas 

segundo dois níveis de impacto — alto e moderado —, mas responderão ao 

mesmo questionário. Porém, os critérios da dimensão ambiental receberão 

ponderações diferentes na avaliação final segundo os dois níveis. 

• A dimensão de Governança Corporativa apresenta indicadores de melhores 

práticas organizados nos seguintes critérios: Propriedade, Conselho de 

Administração, Gestão, Auditoria e Fiscalização, e Conduta e Conflito de 

Interesses. Nesta dimensão, buscou-se respeitar de forma transversal os 

princípios de transparência, eqüidade, prestação de contas e responsabilidade 

empresarial, definidos pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 
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ANEXO B. Questionário da pesquisa quantitativa: a perspectiva do 

profissional de sustentabilidade em relação a sustentabilidade nas 
estratégias das empresas no Brasil. 
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ANEXO C. Questionário da pesquisa qualitativa: a percepção de 5 
profissionais formadores de opinião e especialistas em sustentabilidade no 
Brasil em relação a sustentabilidade nas estratégias das empresas no país. 

 

Perguntas para o Questionário para Especialistas 

Dissertação Marcus Hyonai Nakagawa 

Nome  

Empresa 

Setor 

Cargo 

Idade 

Formação 

1. Na sua percepção as empresas brasileiras têm a sustentabilidade na sua 
estratégia de negócios? 

2. “Para que a empresa brasileira tenha a sustentabilidade na sua estratégia de 
negócios dependerá fundamentalmente do produto e serviço que ela está 
oferecendo.” O que você acha desta afirmação? 

3. “No conceito de sustentabilidade, não adianta as empresas brasileiras 
possuírem seus processos certificados e auditados; seus relatórios de 
sustentabilidade bem transparentes; baixa emissão de carbono; se seus produtos 
continuam o mesmo.” O que você acha desta afirmação? 

4. Para que a empresa publique que possui a sustentabilidade na sua estratégia 
de negócios, ela precisa ter a maioria de seu faturamento advindo de um portfólio de 
produtos e serviços mais verdes, mais inclusivos e com o ciclo de vida fechado. O 
que você acha desta afirmação? 

5. O que você entende como inserir a sustentabilidade na estratégia de 
negócios das empresas? 

6. O que você acha que falta para as empresas inserirem a sustentabilidade na 
estratégia das empresas? 
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ANEXO D.  Mini biografia dos cinco profissionais formadores de opinião e 
especialistas em sustentabilidade no Brasil entrevistados para a pesquisa 
qualitativa. 

 

 

 

Flávia C. V. Moraes 

Consultora em Sustentabilidade, sócia-diretora da FCM Consultoria em 
Sustentabilidade. 

Graduada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 
Mackenzie, com especialização em propaganda pela ESPM. Tem cursos em 
extensão na FGV – Educação Continuada em Administração para o Terceiro Setor e 
Gestão Responsável para a Sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral. Foi 
Gerente Geral de Sustentabilidade da Philips América Latina; até agosto de 2008; 
sendo responsável pelo planejamento, implantação e gerenciamento dos programas 
de Sustentabilidade da empresa no Brasil, Argentina, Chile e México, incluindo os 
projetos de investimento social, voluntariado, inclusão e valorização da diversidade. 
É professora de Pós-Graduação em Sustentabilidade da FECAP e professora 
convidada do curso Princípios e Práticas da Responsabilidade Social nas Empresas 
- FGV Palestrante sobre temas de Sustentabilidade e membro do Comitê de 
Sustentabilidade da American Chamber, do Comitê de Responsabilidade Social da 
FIESP-CIESP e do Conselho das ONGs “Viva e Deixe Viver” e AIESEC. 
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Maria Luiza de Oliveira Pinto e Paiva  

É Diretora Executiva da Área de Desenvolvimento Sustentável do Grupo Santander 
Brasil. 

Foi responsável pela criação desta diretoria no Banco Real (ABN AMRO) em 2001. 
Dirigiu também a Comissão de Responsabilidade Social da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) de julho de 2002 a setembro de 2003 e atuou como Presidente  
da Câmara Técnica de Finanças Sustentáveis do Conselho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) de julho de 2007 a junho de 2009. 
Ainda no ABN AMRO, atuou na Área de Recursos Humanos com abrangência na 
América Latina no período de 1995 a 1999. Baseada em Amsterdã, foi responsável 
pela área de Recursos Humanos Global para a Unidade de Varejo Mundial de 1999 
a 2001. Formada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São 
Paulo em 1987, com especialização em Recursos Humanos na Universidade de 
Michigan em 1997. 
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Monica Neves 

É Gerente de Marketing Institucional da Nestlé Brasil, responsável pela área 
institucional da empresa e a comunicação da responsabilidade social. 

Possui MBA pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. E trabalhou como 
gerente de contas na Sociedade da Comunicação e foi gerente de brand na 
Guimarães Comunicação. 

 

 

 

Raimundo Soares 

Professor e Coordenador das atividades de pesquisa do Centro de Referência em 
Gestão Responsável para a Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral, articulado 
internacionalmente com as iniciativas Global Compact e  Principles for Responsible 
Management Education da ONU. 

Raimundo Soares é Eng° Mecânico, Pós-Graduado em Desenvolvimento 
Organizacional e Sistemas e Master em Biossistema Organizacional. Atuou como 
executivo de empresas multinacionais, como professor e pesquisador do meio 
acadêmico em universidades federais, e coordena grupos de estudo baseados na 
filosofia, pedagogia e psicologia com o enfoque na ciência e tradições da 
humanidade. Diretor do Instituto Orior – pesquisa em biossistemas humano e 
organizacional. Diretor da Academia Cultural – projeto experimental de universidade 
complementar para o desenvolvimento transdisciplinar de indivíduos. Conferencista 
em eventos nacionais e internacionais, sobre a interferência do “pensamento 
biossistêmico” na produtividade, sustentabilidade e qualidade de vida das 
organizações. 
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Ricardo Voltolini 

É publisher da revista Idéia SocioAmbiental 

Formado em jornalismo pela Universidade Metodista (SP), MBA pela FIA da 
Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, Ricardo 
Voltolini é especialista em planejamento em comunicação organizacional, com 
ênfase nas modalidades de marketing institucional, educacional e social; consultor 
de terceiro setor e responsabilidade social e diretor de empresa que atua em 
consultoria, educação, projetos especiais e conteúdos especializados em 
Responsabilidade Social Empresarial e Sustentabilidade.  

Experiente profissional de comunicação, com 21 anos de atuação nos mais 
diferentes veículos, Voltolini é atualmente e articulista do tema Responsabilidade 
Social na Gazeta Mercantil, onde mantém uma coluna semanal desde dezembro de 
2006. A partir daí, Ricardo Voltolini já assinou artigos sobre Cultura da 
Responsabilidade Social Empresarial, Sustentabilidade, Aquecimento Global, 
Comércio Justo, Tecnologias Sociais, Consumo Consciente, Fornecedores 
Sustentáveis, Marcas Éticas, Propaganda de Responsabilidade Social, Marketing 
Ético, ISO 26000, Investimento Social Privado, Educação, Voluntariado, Inclusão de 
Deficientes, Recursos Humanos e Responsabilidade Social, Relatórios Sociais e 
Ambientais, Tendências Internacionais e Líderes Sustentáveis. Sua história 
profissional sempre esteve ligada ao tema. Em 2002, foi mediador do Fórum de 
Idéias Para uma Cidade Mais Solidária, promovido pelo Canal 21 (Rede 
Bandeirantes). E entre 2003 e 2005, foi consultor e comentarista da TV Cultura para 
os temas terceiro setor e responsabilidade social e ajudou a criar o site Setor3, do 
SENAC-SP. Atualmente leciona Marketing Social no MBA em Gestão e 
Empreendedorismo Social e no curso de especialização Terceiro Setor e 
Responsabilidade Social, ambos da FIA-FEA-USP. 
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