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RESUMO 

 

O presente estudo buscou contribuir com a discussão sobre a perspectiva da 
abordagem do desenvolvimento sustentável e como o meio organizacional busca 
promover o alinhamento entre as estratégias empresariais e a preservação do 
capital natural em favorecimento de uma gestão com desenvolvimento estratégico 
sustentável. O objetivo desta pesquisa foi de investigar um ambiente organizacional 
para identificar e qualificar as principais ações desenvolvidas em prol do 
alinhamento com as três dimensões do desenvolvimento sustentável (“triple bottom 
line”); verificar as respectivas conexões do capital natural com os processos 
operacionais da empresa; levantar os principais fatores de resistência ou trade-offs 
que ocorreram na trajetória; e identificar os principais benefícios que contribuíram 
para o posicionamento da empresa e o desenvolvimento consciência de seus 
colaboradores sobre a sustentabilidade. Isto posto, buscou-se resgatar as principais 
abordagens teóricas e conceitos relacionados com as estratégias empresariais, 
capital natural, responsabilidade socioambiental e desenvolvimento sustentável. A 
abordagem qualitativa da pesquisa e o seu caráter exploratório, utilizou-se do 
método de estudo de caso para realizar esta investigação, na qual foram realizadas 
entrevistas em profundidade com a direção da empresa e as demais áreas de 
pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing, produção, suprimentos, logística e 
recursos humanos. As entrevistas foram apoiadas em três blocos que buscaram 
investigar a respeito do processo de evolução da consciência organizacional sobre a 
sustentabilidade; sobre as principais políticas e diretrizes estratégicas desenvolvidas 
pela organização; e sobre os fatores de resistência, desafios e benefícios 
decorrentes do processo de construção de uma gestão estratégica sustentável. Os 
resultados obtidos com a pesquisa possibilitaram identificar que o desenvolvimento 
da consciência organizacional sobre a sustentabilidade contribuiu para a evolução 
do processo de formulação de novas estratégias empresariais e o seu alinhamento 
com as três dimensões do desenvolvimento sustentável, permitindo que a expansão 
do capital humano e intelectual, torne-se fonte de recurso estratégico essencial para 
o posicionamento da empresa. 
 
Palavras-chave: estratégia empresarial, capital natural, responsabilidade 
socioambiental, desenvolvimento sustentável. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to contribute to the discussion about the prospect of sustainable 
development approach and how the organizational environment seeks to promote 
the alignment between business strategies and the preservation of natural capital in 
favor of sustainable management with strategic development. The objective of this 
research was to investigate an organizational environment to identify and qualify the 
main actions in support of alignment with the three dimensions of sustainable 
development ("triple bottom line"), verify their connections of natural capital with 
operational business processes, raise the main factors of resistance or trade-offs that 
have occurred in the trajectory, and identify the main benefits that contributed to the 
company's positioning and development of its employees awareness about 
sustainability. Therefore, we attempted to rescue the main theoretical approaches 
and concepts related to business strategies, natural capital, environmental 
responsibility and sustainable development. The qualitative approach of this research 
and its exploratory character used the case study method to conduct this 
investigation, in which in-depth interviews were conducted with company 
management and other areas of research and development, sales and marketing, 
production, procurement, logistics and human resources. The interviews were 
supported in three blocks that have sought to investigate about the process of 
evolution of organizational awareness about sustainability, about the main political 
and policy guidelines developed by the organization, and on the resistance factors, 
challenges and benefits of the construction process sustainable strategic 
management. The results obtained from the research allowed to identify the 
development of organizational awareness about sustainability contributed to the 
evolution of the development of new business strategies and their alignment with the 
three dimensions of sustainable development, allowing the expansion of human and 
intellectual capital, become a source of vital strategic resource for the company's 
position. 
 
Keywords: business strategy, natural capital, environmental responsibility, 
sustainable development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tema e problema de pesquisa 

 

A revolução industrial - que deu origem ao capitalismo moderno - expandiu, em 

ritmo muito acelerado, as possibilidades de desenvolvimento de bens materiais da 

humanidade durante as últimas décadas e continua expandindo até hoje, gerando 

grandes acúmulos de riquezas, porém a um custo elevadíssimo. Este 

desenvolvimento tecnológico - de certa forma - tem alterado profundamente a 

qualidade de vida das pessoas e, embora todo este avanço industrial tenha trazido 

inúmeros benefícios para a sociedade, ele também tem acarretado problemas em 

relação à poluição ambiental e aos dilemas sociais relativos à empregabilidade das 

pessoas, provocando impactos diretos para o bem estar do ser humano. 

A degradação da natureza - em decorrência deste acelerado desenvolvimento 

econômico e tecnológico - tem proporcionado um crescimento da consciência da 

sociedade nas últimas décadas. Paulatinamente, ela começa a perceber que se os 

sistemas industriais seguirem neste crescente, o capital natural - do qual depende 

toda a prosperidade econômica da civilização - seguirá declinando rapidamente.  

Segundo Hawken (1999), o capital natural é constituído de recursos naturais, 

sistemas vivos e serviços do ecossistema. Desta forma, entenda-se por capital 

natural todos os conhecidos recursos utilizados pela humanidade, entre eles: a 

água, os minérios, o petróleo, as árvores, os peixes, o solo e o ar, os quais estão se 

deteriorando em todo o mundo em um compasso sem precedentes. 

A ambição pelo crescimento econômico - principalmente através dos 

incessantes estímulos ao consumismo como forma de gerar demanda - tem levado a 

sociedade a esquecer de que a humanidade vive em um mundo que tem um 

ecossistema finito. Assim, toda esta extração descontrolada dos recursos naturais - 

e a consequente degradação do meio ambiente - comprometerão profundamente as 

condições de vida das pessoas. 

Recentemente, os relatórios do Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC, 2007) publicaram dados impressionantes sobre as mudanças climáticas no 

planeta. Um destes principais dados se refere à emissão de gases de efeito estufa, 

mais especificamente CO2 na atmosfera, que passou de 28,7 para 49 gigas 

toneladas anuais, entre 1970 e 2004, resultando - no mesmo período - aumento 
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médio da temperatura do planeta em até 3,5 graus Celsius em algumas regiões. 

Segundo conclusões deste relatório, o aquecimento do sistema climático é inevitável 

e já pode ser observado através do aumento médio mundial das temperaturas do ar 

e dos oceanos, da fusão generalizada das neves e gelos e do aumento médio 

mundial do nível do mar. 

Esta predisposição de conscientização - por parte da sociedade - tem feito 

crescer a preocupação com os impactos que a geração de hoje poderá causar para 

as gerações futuras ou, ainda, com os danos para a própria espécie humana e 

ecossistemas, caso o desenvolvimento econômico das organizações insista em 

desconsiderar - em suas estratégias - as responsabilidades ambientais e sociais. 

Neste sentido, torna-se cada vez mais relevante para a sociedade que as 

empresas assumam verdadeiramente o desafio de inserir - em seus modelos 

estratégicos de negócio - a orientação para a sustentabilidade, buscando o 

alinhamento das dimensões econômica, social e ambiental (conhecido como “Triple 

Bottom Line”), para a sua própria prosperidade e perpetuação. 

Entretanto, esta orientação - por parte das empresas orientadas para a 

sustentabilidade - traz à tona as dificuldades e desafios com a gestão dos ”trade- 

offs” relacionados com estas três dimensões do desenvolvimento sustentável no 

decorrer de sua implantação e adaptação. E, neste caso, espera-se que as 

empresas sejam capazes de gerar inovação e diferenciação - por meio do 

desenvolvimento de estratégias corporativas em prol da sustentabilidade - que 

viabilizem o seu desenvolvimento econômico, em equilíbrio com as 

responsabilidades sociais e ambientais, oriundas dos impactos da sua própria 

atividade. 

Diante de todo este contexto em relação às questões econômicas, sociais e 

ambientais e do complexo processo de produção e consumo - cada vez mais rápido 

e em maior escala - que tenderá a desafiar a gestão das organizações, surge então 

o seguinte problema de pesquisa: 

- Como alinhar as estratégias empresariais com a preservação do capital 

natural, em prol de uma gestão com desenvolvimento estratégico sustentável? 

Afinal, quanto mais as organizações sobrecarregarem os sistemas naturais, 

tanto mais os limites do desenvolvimento e da prosperidade passarão a ser 

determinados pela disponibilidade de capital natural e não somente pela capacidade 

instalada. 
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1.2 Objetivos de pesquisa 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Realizar uma análise de um ambiente organizacional, identificando como as 

práticas gerenciais podem promover o alinhamento entre as estratégias 

empresariais e a preservação do capital natural, em prol de uma gestão com 

desenvolvimento estratégico sustentável. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar e qualificar as principais ações da empresa desenvolvidas em 

prol do desenvolvimento estratégico sustentável e o seu alinhamento com 

o chamado “triple bottom line”; 

b) Analisar e estudar como ocorrem as conexões do capital natural com os 

processos operacionais da empresa; 

c) Levantar os principais fatores de resistência, estrangulamento e trade-offs 

que podem ocorrer no desenvolvimento de uma gestão organizacional 

sustentável; e 

d) Identificar possíveis benefícios que podem contribuir para o 

posicionamento estratégico da empresa e o desenvolvimento da 

consciência dos colaboradores em prol da sustentabilidade. 

 

1.3 Justificativa de pesquisa 

 

Passados mais de dois séculos pós Revolução Industrial, o aumento da 

produtividade das organizações - principalmente dos sistemas industriais e da 

liquidação dos recursos naturais ao custo de sua extração - ao invés da sua 

valorização, tem levado a natureza a demonstrar fortes evidências de sua escassez, 

devido à incapacidade de se renovar com a mesma velocidade que vem sendo 

consumida (HAWKEN; LOVINS, 2004). 

Em paralelo, tornou-se cada vez mais nítida a dependência dos sistemas 

econômicos em relação à utilização indiscriminada de indicadores exclusivamente 

de cunho quantitativo. Estes indicadores econômicos tenderam a ignorar as 
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complexidades envolvidas na avaliação dos custos socioambientais que, 

atualmente, tem-se manifestado, muitas vezes, através: da degradação intensiva e 

irreversível dos ecossistemas; das transformações climáticas, devido à intensificação 

do efeito estufa; do elevado consumo de bens supérfluos, devido à padronização 

dos estilos de vida; e, também, através do aumento das desigualdades sociais, da 

violência e da insegurança (SACHS, 2007). 

Desta forma, considerando o atual contexto que circunda as organizações 

contemporâneas, o presente estudo justificou-se dada a necessidade de 

desenvolver conhecimentos que pudessem contribuir para uma nova lógica de 

estratégias empresariais que respeitassem e considerassem - em suas práticas 

gerenciais - a preservação do capital natural e a gestão com desenvolvimento 

estratégico sustentável, possibilitando, assim, recursos para uma nova abordagem 

na economia das organizações. 

Assim, a importância em relação ao que se teve por objetivo explorar ao longo 

deste estudo, não esteve somente atrelada às implicações teóricas, mas – 

principalmente - em relação às implicações práticas em prol de uma gestão 

organizacional sustentável e seus efeitos sobre os ecossistemas e a sociedade. 

Acreditou-se, por este motivo, que a relevância desta pesquisa deu-se tanto pela 

sua contribuição acadêmica quanto pelo seu aporte de conhecimento para as 

organizações e a sociedade. 

Por fim, este estudo comprometeu-se em contribuir: primeiramente, com o 

aporte de conhecimento teórico, ao pesquisar sobre temas relacionados às 

estratégias empresarias e ao desenvolvimento sustentável, levando em 

consideração as questões ambientais, o capital natural e a responsabilidade 

socioambiental; posteriormente, com o comprometimento - através do aporte de 

conhecimento prático para as organizações que buscam inserir o desenvolvimento 

sustentável em sua gestão estratégica - através de pesquisa sobre as ações que 

vêm sendo desenvolvidas por uma organização em prol do desenvolvimento 

sustentável. 

Assim, a análise abordará como a empresa está alinhando a preservação dos 

recursos ambientais com os seus processos operacionais, quais têm sido os 

principais fatores de resistência, estrangulamento e trade-offs que ocorreram ao 

longo de sua implantação e, ainda, quais possíveis benefícios contribuíram para o 

posicionamento estratégico da empresa e desenvolvimento de seus colaboradores. 
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Todos estes aportes corroboraram com a importância desta pesquisa, seja por 

se tratar de uma questão de relevância contemporânea ou, ainda, pela sua própria 

legitimidade em relação ao bem estar das pessoas e a preservação dos 

ecossistemas que nos cercam. 

 

1.4 Estrutura da pesquisa 

 

Esta dissertação estruturou-se em cinco capítulos, de acordo com o 

apresentado a seguir: 

No capítulo 1 foram demonstrados os aspectos gerais da dissertação, o tema e 

o problema de pesquisa, assim como os objetivos - geral e específicos – além dos 

motivos que justificaram sua realização. 

O capítulo 2 apresentou uma revisão teórica - de forma aprofundada - com 

base em referenciais que proporcionassem conhecimento sobre alguns dos 

principais conceitos e abordagens, relacionados com as estratégias empresariais e o 

desenvolvimento sustentável. 

O capítulo 3 especificou – detalhadamente - os procedimentos metodológicos 

desta pesquisa, agrupando-os em três etapas: definição do método científico; 

desenvolvimento do estudo de caso; e análise dos dados. 

O capítulo 4 descreveu a apresentação e análise dos resultados, com base no 

tratamento dos dados coletados na pesquisa, baseando-se nas proposições teóricas 

desenvolvidas no referencial para compreensão do fenômeno, na interpretação - 

através da triangulação das múltiplas fontes de evidências - e no problema de 

pesquisa. 

E, por fim, no capítulo 5, foram apresentadas as conclusões e considerações 

finais provenientes da avaliação desta dissertação no que diz respeito a como as 

práticas gerenciais - em um ambiente organizacional - podem promover o 

alinhamento entre a preservação do capital natural e a gestão com desenvolvimento 

estratégico sustentável. Além das considerações finais, também são apresentadas 

as limitações da pesquisa, recomendações e contribuições gerenciais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No intuito de obter uma sustentação teórica para o problema de pesquisa 

investigado, este capítulo está estruturado em dois eixos teóricos centrais, que 

servem de constructos para a pesquisa: Estratégia Empresarial e Desenvolvimento 

Sustentável. 

Deste modo, o primeiro eixo teórico pretende apresentar algumas das 

principais abordagens teóricas que têm conduzido os estudos relativos às 

“Estratégias Empresariais”, desde o seu surgimento na época dos grandes 

imperadores e seus exércitos, até o século XXI. Neste capítulo é possível identificar 

os principais conceitos e abordagens sobre estratégia, estratégia empresarial, 

vantagem competitiva e competências essenciais. Em seguida, são apresentados os 

níveis e principais classificações da estratégia e seu processo de desenvolvimento, 

formulação e implementação. 

O segundo eixo teórico tem o propósito de desenvolver um amplo estudo sobre 

o “Desenvolvimento Sustentável”, elucidando alguns dos principais fatores que 

contribuíram para a evolução da consciência ambiental das organizações e da 

sociedade. Logo após é contextualizado o capital natural e os impactos das 

atividades organizacionais no meio ambiente, a responsabilidade socioambiental e 

sua relação no contexto empresarial e, na etapa final, são abordados os conceitos 

essenciais sobre o desenvolvimento sustentável e as respectivas implicações na 

gestão das operações organizacionais. 

Na etapa final deste capítulo apresenta-se uma síntese do referencial teórico 

através de três quadros que foram desenvolvidos, sendo que os dois primeiros 

representam uma síntese dos dois eixos teóricos - com o objetivo de proporcionar 

uma perspectiva sobre os principais conceitos centrais abordados e que podem 

contribuir para os procedimentos de análise desta pesquisa – e o terceiro quadro 

apresenta um agrupamento das principais contribuições e recomendações teóricas 

para uma governança empresarial em prol do desenvolvimento sustentável. 

Por fim, se apresenta as considerações em relação aos dois eixos teóricos que 

compuseram o referencial teórico e que serviram de constructo para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 
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2.1 Estratégia empresarial 

 

Os estudos acerca das “estratégias empresariais” são relativamente 

contemporâneos e vêm se desenvolvendo há apenas algumas décadas. Contudo, 

em uma visão mais geral, é possível observar abordagens em estratégia há séculos, 

pois desde a época dos grandes exércitos os generais militares elaboravam e 

executavam estratégias buscando vencer a batalha. 

Dentre as principais obras literárias, uma que se tornou um grande clássico diz 

respeito ao general chinês Sun Tzu e seu livro “A Arte da Guerra”. Na visão de Sun 

Tzu, a estratégia definida por ele como o “mérito supremo”, consiste em romper a 

resistência do inimigo, sem lutar. Para ele: “se você se conhece e ao inimigo, não 

precisa temer o resultado de uma centena de combates” (CLAVELL, 2004, p. 9). 

Ansoff (1977, p. 87) corrobora com os conceitos de Sun Tzu e suas 

fundamentações militares, apresentando uma frase em relação ao conceito de 

estratégia: “É quando a munição acaba, mas continua-se atirando, para que o 

inimigo não descubra que a munição acabou”. Estas fundamentações militares - 

conduzidas pela competição - contribuem para a inspiração da gestão 

organizacional e, sobremodo, para o início do desenvolvimento do pensamento 

estratégico nas organizações. 

Todavia, no contexto empresarial, deve-se considerar que as batalhas ou 

inimigos não são sempre claramente distinguidos. Logo, o conceito básico de 

“estratégia” está associado à conexão da empresa com o seu ambiente e têm por 

finalidade estabelecer quais serão os caminhos, as direções e os programas de 

ação que devem ser seguidos para que sejam alcançados os objetivos e desafios 

(OLIVEIRA, 2004). 

Mintzberg e Quinn (2001, p. 20) já apoiavam a visão de Oliveira (2004) ao 

considerarem que a estratégia “é o padrão ou plano que integra as principais metas, 

políticas e sequência de ações de uma organização em um todo coerente”. Na 

opinião destes autores, uma estratégia bem elaborada auxilia a ordenar e alocar os 

recursos de uma organização para o que eles denominam de uma “postura singular 

e viável, com base em suas competências e deficiências internas relativas, 

mudanças no ambiente antecipadas e providências contingentes realizadas por 

oponentes inteligentes”. 
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Desta forma, é possível constatar que - segundo a ótica de Mintzberg, Quinn e 

Oliveira - a estratégia está correlacionada à habilidade de empregar, 

adequadamente, os recursos físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a 

minimização das ameaças e a maximização das oportunidades. 

De acordo com Mintzberg e Quinn (2001), a palavra estratégia pode ser 

utilizada de várias maneiras e, neste sentido, o reconhecimento explícito desta 

variedade de definições pode auxiliar as pessoas a administrar seus pensamentos 

neste difícil campo. Assim sendo, estes autores contribuem com cinco abordagens 

de estratégia, denominadas por eles de os “5Ps da Estratégia”: plano, pretexto, 

padrão, posição e perspectiva. 

Estratégias são vistas como “planos”, pois são preparadas antes das ações 

para as quais se aplicam, desenvolvendo-se de forma consciente e deliberada. 

Como plano, uma estratégia pode ser também um “pretexto”, dada a finalidade de 

manobra específica de confundir o concorrente ou o competidor. No que tange à 

estratégia como “padrão”, esta - especificamente – tem necessidade de um padrão 

em fluxo de ações, trazendo a relevância de que ela possua consistência no 

comportamento para proporcionar que todas as ações se fundam em um padrão 

específico de ação, resultando, finalmente, na estratégia. 

A quarta abordagem remete à definição de que a estratégia é uma “posição”, 

ou seja, uma maneira de inserir a organização dentro do seu ambiente e, neste 

caso, surge a importância de estratégia de mediação ou harmonização entre a 

organização e o ambiente, ou seja, entre os contextos interno e externo. E, por 

último, a abordagem da estratégia - como uma “perspectiva” – traz a ideia e a visão, 

para dentro da empresa, como um “conceito” que precisa ser compartilhado por 

seus membros através de suas intenções - ou pelas suas intenções - entrando no 

campo da “mente coletiva”, onde os indivíduos se unem pelo pensamento comum. 

Esta perspectiva de visão estratégica para dentro da empresa - citada por 

Mintzberg e Quinn (2001) - remete à abordagem de Ries e Trout (2006). De acordo 

com a interpretação destes autores, para garantir que a estratégia possa, realmente, 

contribuir com resultados táticos, a mesma deve também ser desenvolvida de baixo 

para cima dentro de uma organização, e não o oposto. Em outras palavras, o que 

estes autores reforçam é a concepção de que para uma estratégia ser eficiente em 

suas intenções, ela necessita contar com o apoio de toda a organização - através do 

“pensamento comum” - e este conceito precisa iniciar-se a partir da base da 
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pirâmide (nível operacional) para, então, prosseguir em direção aos níveis tático e 

estratégico da organização. 

Este pensamento de desenvolvimento da estratégia de baixo para cima remete 

também às abordagens teóricas de Bethlem (2008), que definiu a estratégia como 

um “conceito de aprendizagem” e, por conseguinte, para ser tornada real e bem 

executada, necessitaria ser aprendida por várias pessoas e aceita por todas elas, 

corroborando desta forma com as visões de Mintzberg, Quinn, Ries e Trout. 

Johnson, Scholes e Whittington (2011, p. 25), tornaram mais amplo o conceito 

de estratégia ao considerarem as perspectivas das partes interessadas ou 

“stakeholders”. Segundo estes autores, estratégia é “a orientação e o alcance de 

uma organização a longo prazo, que conquista vantagens num ambiente inconstante 

por meio da configuração de recursos e competências com o título de atender às 

expectativas dos stakeholders”. 

Esta intenção - no sentido de as empresas se preocuparem em atender as 

expectativas tanto dos acionistas (shareholders), como, também, das partes 

interessadas ou grupos de interesse que, de alguma forma, influenciam ou são 

influenciados pela organização - foi também abordada por Stoner e Freeman (1994). 

Estes propuseram uma definição para “stakeholders” como sendo grupos ou 

indivíduos que, direta ou indiretamente, são afetados pela busca de uma 

organização em atender os seus objetivos. 

De acordo com estes autores, os stakeholders pertencem a duas categorias: a 

primeira diz respeito aos stakeholders externos, que incluem grupos como os 

consumidores, competidores, fornecedores, sindicatos e grupos com interesses 

especiais e órgãos governamentais; e a segunda categoria refere-se aos 

stakeholders internos, incluindo empregados, colaboradores e acionistas. 

A partir destes novos conceitos, a relação da empresa com as partes 

interessadas tornou-se também outro elemento importante no desenvolvimento de 

estratégias. Isso porque - à medida que os executivos compreenderam que o 

desenvolvimento contínuo de recursos internos e externos era cada vez mais 

relevante para o bom desempenho de uma organização - eles passaram a realizar a 

“análise dos stakeholders”, buscando identificar e priorizar os principais, avaliando 

as suas necessidades e preocupações e incorporando ideias e percepções no 

processo de formulação de estratégias empresariais (KLUYVER; PEARCE II, 2007). 
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Este processo de identificação e priorização dos principais stakeholders tem 

proporcionado para as empresas a clareza sobre a importância dos diferentes 

grupos de partes interessadas, levando em consideração os interesses que cada 

grupo tem ou pode exercer. 

Assim, as abordagens de Kluyver e Pearce II (2007), consideram que - sob o 

enfoque de “interesses” - os stakeholders podem ser agrupados em três grupos: 

interesse de propriedade (acionistas, diretores e outros afins); interesse econômico 

(credores, funcionários, clientes e fornecedores); ou interesse social (agências 

reguladoras, instituições de caridade, a comunidade local e grupos ativistas). Sob o 

enfoque de “poderes”, estes podem ser: formal (obrigações e direitos legais); 

econômico (capacidade de manter produtos, serviços ou capital); e político 

(capacidade de persuadir outras partes interessadas e influenciar a organização). 

Wheeler e Sillanpaã (1997) fazem parte de outros autores que também têm se 

concentrado na classificação dos stakeholders. Conforme exposto por estes autores, 

apud Aligleri e Kruglianskas (2009), os stakeholders podem também ser subdivididos 

em três grandes grupos, conforme Quadro 1, a seguir: 

 
                    Quadro 1 – Classificação dos Stakeholders 

 

Stakeholders 
sociais primários 

São aqueles que possuem interesses diretos na organização e no seu 
sucesso: empregados, clientes, comunidades locais, fornecedores, parceiros 
comerciais, acionistas e proprietários e, investidores. 

Stakeholders 
sociais 
secundários 

São aqueles que, embora não estejam diretamente vinculados ao negócio, 
podem influenciar e afetar a reputação da empresa: governo e órgãos 
reguladores, instituições da sociedade civil, grupos de pressão, acadêmicos, 
mídia e concorrentes. 

Stakeholders não 
sociais 

São aqueles que possuem como característica a impossibilidade de contato 
ou são representantes de um amplo e diverso conjunto de agentes: meio 
ambiente, futuras gerações, espécies não humanas, grupos de pressão 
ambiental e organizações protetoras de animais. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações de Aligleri e Kruglianskas (2009). 

 

Em um contexto organizacional mais amplo sobre “estratégia”, pode-se dizer 

que estratégia diz respeito a “posicionar” uma organização para a obtenção de 

“vantagem competitiva”. Envolve, portanto, escolhas a respeito de: em quais setores 

deve atuar; quais produtos e serviços deve ofertar; e como destinar os recursos 

corporativos, tendo - como objetivo principal - criar valor para os acionistas e outros 

stakeholders, ao proporcionar valor para o cliente (KLUYVER; PEARCE II, 2007). 
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O conceito de estratégia - associado à vantagem competitiva - é intensamente 

explorado por Porter (1999) que, em suma, considera que o desenvolvimento de 

uma estratégia competitiva deve estar essencialmente concentrado no 

desenvolvimento de uma formulação ampla para o modo de como a empresa  

compete, quais devem ser as suas metas e quais as políticas necessárias para 

atingi-las. 

Deste modo, no campo da formulação da estratégia competitiva, Porter (1999) 

considera que a essência para esta formulação está em relacionar a empresa ao 

seu meio ambiente. Assim, mesmo que o meio ambiente seja muito amplo para 

abarcar tanto forças sociais quanto econômicas, o aspecto fundamental da empresa 

necessita estar focalizado na indústria em que ela compete. 

Segundo Porter (1999), a estrutura industrial tem forte influência na definição 

do padrão de competitividade das empresas. Esta estrutura é composta por forças 

externas que tendem a ser bastante significativas e podem afetar todas as empresas 

na indústria, ao menos que elas consigam encontrar diferentes habilidades para lidar 

contra estas forças externas. 

Esta intensidade da concorrência em uma indústria, portanto, tem raízes em 

sua estrutura econômica, transcendendo o comportamento da concorrência vigente 

(PORTER, 1999). Este grau de concorrência em uma indústria, de acordo com o 

autor, depende de cinco forças competitivas básicas, onde o equilíbrio do seu 

conjunto poderá determinar - para a empresa - o potencial de retorno, a longo prazo, 

sobre o capital investido. Estas cinco forças básicas estão representadas na Figura 

1, a seguir: 
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                Figura 1 – Cinco Forças Competitivas Básicas na Indústria 
 

 
Fonte: PORTER (1999). 

 

Na perspectiva de Porter (1999, p. 22),  

 

a meta da estratégia competitiva para uma unidade empresarial em uma 
indústria é encontrar uma posição dentro dela em que a companhia possa 
melhor se defender contra estas forças competitivas ou influenciá-las em 
seu favor. 

 

  O autor considera que, para atingir esta meta, a chave para o 

desenvolvimento de uma estratégia competitiva empresarial está em aprofundar a 

pesquisa e análise sobre cada uma destas cinco forças, colocando em destaque os 

pontos fortes e fracos da empresa, o seu posicionamento dentro da indústria e as 

respectivas oportunidades e ameaças, iluminando, assim, as áreas que carecem de 

mudanças estratégicas e que poderão resultar em retornos adequados. 

O aprofundamento e análise - citados pelo autor - tendem a levar a empresa a 

identificar características técnicas e econômicas importantes de uma indústria e que 

serão críticas para a intensidade de cada força competitiva. Deste modo, torna-se 

relevante um maior detalhamento sobre estas cinco forças: ameaça de novos 

entrantes, intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes, poder de 
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negociação dos compradores, poder de negociação dos fornecedores e ameaça de 

produtos ou serviços substitutos. 

Em relação à “ameaça de novos entrantes”, Porter (1999) considera que novos 

participantes em uma indústria podem trazer, igualmente, novas competências e a 

intenção de conquistar participação de mercado, além de apresentarem recursos 

substanciais, com frequência. Como consequência, os preços podem reduzir ou os 

custos dos participantes podem ser inflacionados, reduzindo a rentabilidade. Esta 

ameaça, portanto, dependerá das “barreiras de entrada” existentes e da reação que 

o novo participante (concorrente) poderá esperar da parte dos participantes atuais. 

As seis principais fontes de barreiras de entrada são as seguintes: 

a) Economia de escala: obriga o novo entrante a participar em larga escala 

ou aceitar uma desvantagem de custos; 

b) Diferenciação de produto: a identificação da marca das empresas 

estabelecidas - e o respectivo sentimento de lealdade dos clientes com ela 

- força o novo entrante a efetuar altos investimentos para superar estes 

vínculos pré-estabelecidos; 

c) Necessidades de capital: o investimento em grandes recursos financeiros - 

com a finalidade de competir na indústria - cria um empecilho à entrada de 

novos entrantes; 

d) Custos de mudança: são os custos com os quais o comprador se depara 

quando tem a intenção de modificar de um fornecedor para outro, gerando 

uma barreira de entrada para novos entrantes; 

e) Acesso aos canais de distribuição: os concorrentes existentes tendem a 

ter relacionamentos duradouros com os canais, através de serviços de alta 

qualidade ou até mesmo exclusivos, limitando o acesso de novos 

entrantes nos canais existentes; e 

f) Política governamental: regulamentações de segurança, controles e 

requisitos de licenciamento e restrições de acesso às matérias primas 

impostas pelo governo podem limitar ou até mesmo impedir a entrada de 

novos entrantes. 

Quanto à “intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes” - na 

concepção de Porter (1999) - a rivalidade ocorre porque um ou mais concorrentes 

tendem a sentir-se pressionados ou percebem uma oportunidade de melhorar seu 

posicionamento. A disputa por posição entre os concorrentes se realiza através do 
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uso de táticas voltadas para a concorrência de preços, lançamentos de produtos, 

ações de publicidade ou, ainda, de garantias para o cliente. 

Acerca do “poder de negociação dos compradores” e do “poder de negociação 

dos fornecedores” é importante compreender que os compradores competem com a 

indústria forçando os preços para baixo, barganhando com os concorrentes por 

qualidade e serviços sempre superiores. Por outro lado, os fornecedores exercem 

poder de negociação sobre os participantes de uma indústria, ameaçando elevar 

preços ou reduzir a qualidade dos bens e serviços fornecidos (PORTER, 1999). Este 

poder - seja por parte dos compradores ou fornecedores - tem a propensão de 

drenarem a rentabilidade de uma indústria incapacitada de repassar preços novos 

para o mercado. 

Por último - no que diz respeito à “ameaça de produtos ou serviços substitutos” 

- é fundamental o entendimento de que todas as empresas estão em constante 

competição em uma indústria e esta indústria compete com outras indústrias que 

fabricam produtos substitutos. Para Porter (1999) - segundo este princípio - os 

produtos substitutos que carecem de uma maior atenção estratégica são aqueles 

sujeitos às tendências para melhorar o desempenho de preço com os produtos da 

indústria, ou aqueles produzidos por indústrias obtendo altos lucros. Assim, quanto 

mais atrativa for a alternativa de preço e desempenho ofertada pelo produto 

substituto, mais firme será a pressão sobre os lucros da indústria. 

Contudo, em uma visão mais contemporânea por parte de Kluyver e Pearce II 

(2007), o ambiente competitivo atual - que reflete fenômenos como a globalização e 

a revolução tecnológica - tem transformado e evoluído o pensamento estratégico, 

através de um redirecionamento gradual do foco de produtos e mercados para uma 

perspectiva “baseada em recursos”.  

Surge então - deste redirecionamento - uma nova perspectiva de 

desenvolvimento de “estratégia baseada em recursos”, deixando de focar o 

posicionamento da empresa - com base nas restrições ditadas pelo mercado - e 

passando a desenvolver um novo pensamento estratégico voltado para a construção 

de competências. Esse novo paradigma, segundo Kluyver e Pearce II (2007), 

representou uma mudança de ênfase: em vez de capturar valor econômico, cria-se 

valor por meio do desenvolvimento e do aperfeiçoamento de “recursos e 

capacidades fundamentais”, ou seja, o recurso estratégico essencial passa a ser 

fruto da “competência organizacional”. 
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Johnson, Scholes e Whittington (2011, p. 83) corroboram com a perspectiva da 

estratégia baseada em recursos e consideram que a vantagem competitiva e o 

desempenho superior de uma organização são fundamentados pela qualidade 

distintiva de suas capacidades estratégicas. Segundo eles, a capacidade estratégica 

de uma empresa pode ser definida como “os recursos e as competências 

necessárias para que uma organização sobreviva e prospere”. 

Em relação aos “recursos”, estes podem ser tangíveis e intangíveis. Os 

recursos tangíveis são os bens físicos de uma empresa (como máquinas, pessoas e 

finanças) e os recursos intangíveis são os bens não físicos, como a informação, a 

reputação e o conhecimento (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2011). 

Geralmente os recursos de uma empresa podem ser vistos de acordo com quatro 

amplas categorias: físicos (equipamentos, instalações ou capacidade de produção); 

financeiros (capital, débitos e créditos); humanos (habilidades e conhecimento dos 

funcionários e demais pessoas da rede); e capital intelectual, como recurso 

intangível (patentes, marcas comerciais, sistemas de negócios e base de dados). O 

Quadro 2, demonstra estas fontes de recursos e a sua organização em categorias: 

 

   Quadro 2 – Fontes de recursos para formação das capacidades 

estratégicas 

INTANGÍVEIS                    

( Bens Não Físicos )

RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS 

FINANCEIROS
RECURSOS HUMANOS CAPITAL INTELECTUAL

Equipamentos Capital Habilidades e Patentes

Instalações e Débitos Conhecimentos Marcas Comerciais

Capacidade de Produção Créditos Sistemas de Negócios

Base de Dados

FONTES DE RECURSOS

TANGÍVEIS ( Bens Físicos )

 

  Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações de Johnson, Scholes e Whittington 
(2011). 

 

No que tange às competências, é importante compreender que, para obter a 

eficiência ou eficácia dos recursos, não basta apenas a sua existência e 

disponibilidade, mas – também - de como são administrados, da cooperação entre 

as pessoas, da sua capacidade de inovação, do relacionamento com os clientes e 

fornecedores e da experiência e do aprendizado em relação ao que dá ou não 

resultado. Todo este amplo contexto se refere às competências, ou seja, “são as 
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habilidades e capacidades por meio das quais os recursos são disponibilizados de 

forma eficaz, por meio das atividades e dos processos de uma organização” 

(JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2011, p. 84). 

É importante ressaltar que os conceitos de Johnson, Scholes e Whittington 

(2011) - em relação às capacidades estratégicas que envolvem os recursos e 

competências - podem estar situados em diferentes níveis de capacidade, sendo 

importante fazer uma distinção entre eles para auxiliar a organização a alcançar a 

vantagem competitiva e desempenho superior. As capacidades iniciais são aquelas 

essenciais em uma empresa para que ela possa atender às exigências nos níveis 

necessários para competir em determinado mercado. 

Segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), uma relevante contribuição 

para a teoria baseada em recursos foi desenvolvida por Edith Penrose, que publicou, 

em 1959, um importante estudo que buscava explicar um problema central em 

economia: por que as empresas diversificam? 

As constatações do estudo de Penrose (1959), apud Mintzberg, Ahlstrand e 

Lampel (2000), foram de que muitas empresas decidem diversificar devido ao temor 

de fracassarem em novos mercados. De acordo com a autora, as empresas obtêm 

suas vantagens de imperfeições do mercado em que atuam e esta especialidade 

provê a base para o desenvolvimento corporativo ao criar produtos únicos que 

proporcionam capacidades únicas ou recursos. 

Para Penrose (2006), a grande empresa industrial influencia diretamente as 

possibilidades de diversificação da mesma para novos mercados, por duas razões: a 

primeira deve-se ao fato de a empresa ser inerentemente complexa sob o âmbito 

administrativo e organizacional, evidenciada pela presença dos seus diversos níveis 

hierárquicos, pela presença de múltiplos objetivos que guiam suas decisões e pela 

atuação como unidade autônoma de planejamento, gerando atividades relacionadas 

e coordenadas; a segunda razão origina-se do fato de que a empresa é percebida 

como um agrupamento de recursos produtivos tangíveis e intangíveis que são 

capazes de gerar serviços gerenciais que influenciam o comportamento e impactam 

decisivamente o processo de crescimento empresarial e os níveis de riscos e 

incertezas atribuídos às expectativas de crescimento. 

Por fim, os estudos de Penrose consideram as empresas como organizações 

dotadas de competências ou capacidades específicas, as quais evoluem ao longo 
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do tempo como resultado de processos internos de aprendizado e em função de 

mudanças adaptativas, realizadas face às alterações nas condições ambientais. 

Wernerfelt (1984), apud Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), foi o primeiro na 

área de estratégia a desenvolver os conceitos de Penrose em relação à teoria 

baseada em recursos. Na ótica do autor, a estratégia empresarial baseada em 

recursos deveria considerar quatro proposições básicas. 

A primeira proposição é a análise da empresa em termos de seus recursos, 

pois estes conduzem a empresa na direção de critérios diferentes da tradicional 

perspectiva de produtos. A segunda diz respeito a identificar tipos de recursos que 

possam conduzir a empresa a altos lucros. A terceira se refere à estratégia de 

buscar um equilíbrio entre a exploração dos recursos existentes e o 

desenvolvimento de novos recursos. E, por fim, a quarta proposição remete ao 

estudo de uma possível aquisição que poderia proporcionar à empresa a compra de 

um novo pacote de recursos em um mercado altamente imperfeito, levando em 

consideração que a compra de um recurso raro pode proporcionar bons retornos. 

Outra importante contribuição no âmbito da estratégia empresarial relativa à 

teoria baseada em recursos é oriunda dos conceitos de Barney (2001) sobre a 

abordagem da visão baseada em recursos (VBR ou RBV – Resource Based View). 

Na perspectiva de Barney a vantagem competitiva sustentável, deriva da capacidade 

da empresa controlar os seus recursos de forma que estes se tornem valiosos, 

raros, difíceis de serem copiados e substituídos. Para o autor, estes recursos e 

capacidades podem ser vistos como os ativos tangíveis e intangíveis da empresa, 

incluindo as habilidades de gerenciamento de seus processos, rotinas e o controle 

das informações e conhecimento. 

Desta forma, a visão baseada em recursos segundo Barney e Hesterly (2007, 

p. 64) “é um modelo de desempenho com foco nos recursos e capacidades 

controlados por uma empresa como fonte de vantagem competitiva”. Segundo o 

autor, estes recursos e capacidades da empresa podem ser classificados em quatro 

categorias: recursos financeiros, recursos físicos, recursos humanos e recursos 

organizacionais. 

Toda a quantia de dinheiro, de qualquer fonte, que as empresas utilizam para 

elaborar e implementar as estratégias, compõem os “recursos financeiros”; enquanto 

fazem parte dos “recursos físicos”, toda a tecnologia física utilizada pela empresa, as 
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quais podem englobar sua planta, seus equipamentos, sua localização geográfica e 

o próprio acesso à matéria-prima. 

No que tange aos “recursos humanos”, estes incluem o treinamento, a 

experiência, os relacionamentos e a própria visão individual dos gerentes e demais 

funcionários de uma empresa. Desta forma, enquanto os recursos humanos são os 

atributos individuais, os “recursos organizacionais” são os atributos de um grupo de 

pessoas da empresa que incluem desde os sistemas formais e informais de 

planejamento, controle e coordenação até a própria cultura e reputação da 

organização. 

Para Barney e Hesterly (2007), a VBR baseia-se em duas suposições 

fundamentais sobre recursos e capacidades que uma organização pode controlar. A 

primeira suposição está relacionada com o conceito da “heterogeneidade de 

recursos” das organizações, ou seja, parte do pressuposto de que empresas 

diferentes podem possuir conjuntos diferentes de recursos e capacidades, mesmo 

que estejam competindo no mesmo setor e desta forma, de acordo com o ramo de 

atividade, algumas organizações podem ser mais competentes do que outras. 

A segunda suposição diz respeito à “imobilidade de recursos” e baseia-se em 

que algumas dessas diferenças de recursos e capacidades podem ser mais 

duradouras para determinadas organizações, uma vez que para outras, o 

desenvolvimento ou aquisição destes recursos e capacidades podem ser muito 

custoso. Isto posto, o conjunto destas duas suposições possibilita esclarecer por que 

algumas empresas superam outras, mesmo que estejam todas competindo em um 

mesmo setor.       

Todavia, embora as capacidades estratégicas como fruto da competência 

organizacional sejam importantes, estas – sozinhas - não são capazes de criar 

vantagem competitiva, exceto se a empresa identificar, em suas capacidades 

estratégicas, um segundo nível de capacidades, distintivas ou essenciais, que sejam 

difíceis de serem imitadas pelos competidores e tornem-se, assim, recursos 

exclusivos que sustentem a vantagem competitiva. 

Neste sentido, as contribuições de Prahalad e Hamel (2005) contribuíram para 

que as empresas ampliassem o seu conhecimento em relação à distinção destas 

capacidades distintivas ou essenciais. Segundo o conceito destes autores, 

competências essenciais ou core competences são as habilidades e capacidades 

pelas quais os recursos são disponibilizados por meio das atividades e dos 
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processos de uma organização para alcançar vantagem competitiva, de modo que 

esta não possa ser imitada ou copiada pelos demais competidores. 

Prahalad e Hamel (2005, p. 231) aprofundaram a introdução e os 

entendimentos sobre o conceito das competências essenciais, trazendo 

primeiramente o conceito de competência que - segundo eles - “é um conjunto de 

habilidades e tecnologias, e não uma única habilidade ou tecnologia isolada”. Ou 

seja, a integração é a marca de autenticidade das competências essenciais. 

A premissa inicial está em diferenciar as competências ou capacidades 

“essenciais”, das competências ou capacidades “não essenciais” da organização. 

Deste modo, para buscar este entendimento de “essencial ou não essencial”, uma 

competência precisa passar por três testes (PRAHALAD; HAMEL 2005). 

O primeiro teste diz respeito ao “valor percebido pelo cliente”, no qual uma 

competência essencial precisa conceder uma contribuição desproporcional ao 

cliente na forma de um “benefício fundamental”. Neste caso, é importante 

compreender que o que é visível aos olhos do cliente não são as “técnicas” 

proporcionadas pelas “competências essenciais”, mas, sim, são os “benefícios”, pois 

os clientes são os juízes finais do que é ou não é uma competência essencial. 

O segundo teste se refere à “diferenciação entre concorrentes”, que remete à 

importância de uma competência essencial ser competitivamente única, ou seja, na 

visão de Prahalad e Hamel (2005, p. 235), “não faz muito sentido definir uma 

competência como essencial se ela for onipresente ou puder ser facilmente copiada 

pelos concorrentes”. 

E o último teste está relacionado com a “capacidade de expansão”, já que as 

competências essenciais são as portas de entrada para os mercados futuros e, 

portanto, só é realmente “essencial” quando constitui a base para entrada em novos 

mercados de produtos. 

Desta forma, ao convergirmos os conceitos de Johnson, Scholes e Whittington 

(2011) em relação às “capacidades estratégicas”, e de Prahalad e Hamel (2005), em 

relação às “competências essenciais”, compreende-se que, para uma organização 

sobreviver e prosperar, ela precisa lidar com os desafios do ambiente em que está 

inserida. Para tanto, utilizam-se de suas capacidades estratégicas, sejam estas 

capacidades iniciais - que garantam a sua sobrevivência através do atendimento às 

necessidades e exigências dos clientes e consumidores - ou, sejam estas, ainda, 

relativas às suas capacidades distintivas ou essenciais - que proporcionem uma 
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vantagem competitiva em relação aos demais competidores - por serem difíceis de 

imitar ou copiar. 

No entanto, de acordo com a abordagem de Kluyver e Pearce II (2007), estes 

autores consideram que o foco atual da estratégia empresarial não está mais 

somente na perspectiva baseada em recursos, mas, sim, na “perspectiva do capital 

humano e intelectual”, como fonte de recurso estratégico essencial e, por 

conseguinte, uma extensão natural da perspectiva baseada em recursos. Na visão 

dos autores, as estratégias baseadas em competências dependem das pessoas, o 

conhecimento e expertise escassos impulsionam o desenvolvimento de produtos e 

os relacionamentos pessoais com os clientes são fundamentais para a capacidade 

de resposta ao mercado. 

O Quadro 3, a seguir, apresenta - de forma sintética - um resumo das 

contribuições de Kluyver e Pearce II (2007) sobre a “Evolução do Foco da 

Estratégia”, saindo de uma economia voltada para produtos e mercados, passando 

por uma perspectiva baseada em recursos e competências e convergindo para uma 

perspectiva de capital humano e intelectual, denominado pelos autores de “talentos 

e sonhos”. 

  Quadro 3 – Evolução do foco da estratégia 

FOCO COMPETITIVO 
PRODUTOS E 
MERCADOS 

RECURSOS E 
COMPETÊNCIAS 

TALENTOS E 
SONHOS 

  Objetivo Estratégico 
* Posições produto-
mercado defensáveis 

* Vantagem 
Sustentável 

* Auto-renovação 
contínua 

  Ferramentas e   
  Perspectivas 

- Análise setorial: 
Análise da 
concorrência 

- Competências 
essenciais 

- Visão e valores 

- Segmentação e 
posicionamento 

- Estratégia baseada 
em recursos 

- Flexibilidade e 
inovação 

- Planejamento 
estratégico 

- Redes de 
relacionamento 

- Empreendedorismo 

  Recurso Estratégico  
  Essencial 

* Capital financeiro 
* Competência 
organizacional 

* Capital humano e 
intelectual 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Kluyver e Pearce II (2007). 

 

Em um ambiente empresarial é possível diferenciar pelo menos três diferentes 

níveis de estratégia em uma organização, de acordo com Johnson, Scholes e 

Whittington (2011). No primeiro nível estão as estratégias em nível corporativo; no 

segundo, as estratégias em nível de negócio; e, no terceiro, as estratégias 

operacionais. A estratégia em nível corporativo diz respeito ao propósito e ao 
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alcance total de uma organização e como o valor será agregado às diferentes 

divisões da organização. A estratégia em nível de negócios refere-se a como 

competir de forma bem-sucedida em um mercado específico. E, por último, as 

estratégias operacionais consideram de que modo as divisões que compõem a 

organização realmente executam as estratégias em nível corporativo e de negócio, 

em termos de recursos, processos e pessoal. 

As estratégias empresariais podem ser classificadas, segundo Oliveira (2004), 

em diferentes formas, auxiliando a organização a se enquadrar de acordo com a 

situação em que se encontra. Dentre estas formas, pode-se citar: 

a) Quanto à amplitude: macroestratégias (ação da empresa perante o 

ambiente, tendo em vista a sua missão e seus propósitos), estratégia 

funcional (refere-se à forma de atuar do nível tático da empresa) e 

microestratégia ou subestratégia (refere-se à forma de atuação 

operacional, relacionada a um desafio ou uma meta da empresa); 

b) Quanto à concentração: estratégia pura (objetiva o desenvolvimento 

específico de uma ação em uma área de atividade) e estratégia conjunta 

(corresponde a uma combinação de estratégias); 

c) Quanto à qualidade dos resultados: estratégias fortes (provocam grandes 

mudanças ou alterações de impactos para a empresa) e estratégias fracas 

(provocam resultados mais amenos para a empresa); 

d) Quanto à fronteira: estratégias internas (relacionadas com o ambiente 

interno da empresa), estratégias externas (relacionadas com o ambiente 

externo) e estratégias internas e externas (proporcionam a interligação 

entre os aspectos internos e externos da empresa); 

e) Quanto aos recursos aplicados: estratégias de recursos humanos 

(predominância dos recursos são voltados para o fator humano), 

estratégia de recursos não humanos (predominância dos recursos são 

aplicados em recursos materiais e/ou financeiros) e estratégias de 

recursos humanos e não humanos (ocorre equilíbrio entre a aplicação dos 

dois recursos); e 

f) Quanto ao enfoque: estratégias pessoais (representam novos métodos 

para lidar com as pessoas e a execução de tarefas pelos executivos) e 

estratégias empresariais (representam as ações da empresa perante o 

ambiente que ela está inserida). 
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Contudo, Oliveira (2004) ressalta, ainda, que a estratégia não pode ser o único 

elemento determinante no sucesso ou fracasso de uma empresa, pois a 

competência de sua direção administrativa é tão relevante quanto a sua estratégia. 

Neste sentido, os processos de desenvolvimento de estratégias são de vital 

importância para as organizações e, portanto, é fundamental compreender como 

eles se desenvolvem. De acordo com Johnson, Scholes e Whittington (2011), há 

duas amplas explicações em relação a estes processos de desenvolvimento. 

A primeira explicação é a convencional e está relacionada com a visão 

racional-analítica do desenvolvimento da estratégia, em que elas são desenvolvidas 

através de processos racionais e analíticos, normalmente conduzidos pelo alto nível 

gerencial, onde se analisa a posição estratégica da empresa, escolhas estratégicas 

– após as avaliações – e, por fim, a implementação por meio de estruturas, 

processos e procedimentos de mudança. 

A segunda explicação é a alternativa e está relacionada com a visão da 

estratégia emergente, que considera que as estratégias geralmente não se 

desenvolvem de acordo com o proposto ou planejado, mas, sim, tendem a emergir 

nas empresas após o fim dos prazos, como resultado de ações incrementais ou até 

mesmo acidentais. 

Segundo a ótica destes autores, as duas visões não são mutuamente 

excludentes, pois as estratégias planejadas podem - com certa frequência - atingir o 

êxito, principalmente em mercados estáveis e, em alguns casos, ainda podem 

deliberar ações incrementais oriundas de estratégias que emergiram durante a sua 

implementação. 

 É importante também considerar - no processo de desenvolvimento - que a 

estratégia empresarial é um processo organizacional inerente da sua estrutura, do 

seu comportamento e da sua própria cultura e deste processo é possível obter dois 

aspectos inter-relacionados para efeito de análise, sendo o primeiro chamado de 

“formulação” e o segundo de “implementação” (MINTZBERG; QUINN, 2001). 

No campo da “formulação da estratégia”, de acordo com Mintzberg e Quinn 

(2001), as principais subatividades incluem a identificação das oportunidades e 

ameaças no ambiente da empresa, acrescentando algum grau de estimativa ou risco 

às alternativas e também à avaliação dos pontos fortes e fracos da empresa e a sua 

respectiva disponibilidade de recursos. Conforme os autores, este processo de 

identificação e avaliação possibilita o desenvolvimento do que eles denominam de 



36 

 

“estratégia econômica” que são “as alternativas estratégicas que resultam em 

oportunidades equivalentes e capacidades empresariais em um nível aceitável de 

risco” (MINTZBERG; QUINN, 2001, p. 59). 

Neste mesmo contexto de “formulação da estratégia”, Mintzberg, Ahlstrand e 

Lampel (2000) buscaram também contribuir para o processo de desenvolvimento, 

através de um amplo estudo sobre as dez principais escolas da formação da 

estratégia. Conforme estes autores, todas estas escolas apresentavam 

particularidades e entendimentos que proporcionaram uma visão da estratégia 

distinta e por meio de vários enfoques. 

As escolas do “Design”, “Planejamento” e do “Posicionamento” foram 

conceituadas como de natureza mais prescritiva, onde o enfoque esteve mais 

direcionado para prescrever como as estratégias deveriam ser formuladas em vez 

de como elas realmente são formadas. Já as escolas “Empreendedora”, “Cognitiva”, 

de “Aprendizado”, do “Poder”, “Cultural” e “Ambiental” consideraram, em sua visão, 

características mais voltadas para o procedimento de formulação de estratégias, 

concedendo menos enfoque em relação ao processo de prescrição do 

comportamento estratégico imaginário, em favorecimento de como as estratégias 

são de fato desenvolvidas. 

A última escola - denominada de “Configuração" - foi conceituada e classificada 

como uma combinação das demais escolas, pois teve, como objetivo, uma 

integração das diferentes perspectivas das outras escolas e que, na visão de 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), representaria um grande progresso na 

compreensão de que a formulação da estratégia não ocorre apenas de um modo e, 

portanto, deveria ser analisada através de várias perspectivas teóricas, permitindo, 

inclusive, a integração destas perspectivas. 

Em relação ao segundo aspecto - que diz respeito à “implementação da 

estratégia” - este é composto de uma série de subatividades basicamente 

administrativas, necessitando, portanto, de tornar-se eficiente através dos sistemas 

de informação e relacionamentos da organização que possibilitem a coordenação de 

atividades subdivididas, destacando a importância do papel da liderança como 

decisivo na implementação da estratégia (MINTZBERG; QUINN, 2001). 

A Figura 2, a seguir, ilustra o processo de desenvolvimento da estratégia 

empresarial, segundo Mintzberg e Quinn (2001), e os dois aspectos inter-

relacionados de formulação e implementação: 
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Figura 2 – Processo de desenvolvimento da estratégia empresarial 
 

  Fonte: MINTZBERG; QUINN (2001, p. 61). 

 
 

Por fim, uma importante consideração em relação ao pensamento estratégico 

empresarial - no decorrer do processo de desenvolvimento da estratégia - está em 

compreender que a estratégia força os “trade-offs”. Isso ocorre em decorrência de 

que o pensamento estratégico concentra-se em seguir abordagens diferentes para 

entregar valor ao cliente e em escolher conjuntos diferentes de atividades que não 

podem ser facilmente imitados, proporcionando, assim, a base para uma vantagem 

competitiva duradoura. 

Esta vantagem competitiva duradoura leva a empresa para um posicionamento 

competitivo exclusivo que se torna a essência da estratégia, forçando a empresa a 

fazer escolhas em termos do que fazer e igualmente do que não fazer, criando 

assim, através dos “trade-offs”, barreiras à imitação (KLUYVER; PEARCE II, 2007). 

Contudo, a estratégia não pode ser elaborada nem configurada para 

circunstâncias em transformação sem que haja um processo de avaliação 

estratégica. Este é um passo fundamental no processo de orientação da empresa 

(MINTZBERG; QUINN, 2001) e tão importante quanto o processo de formulação da 

estratégia.  

Desta forma, a avaliação estratégica é uma tentativa de olhar além dos fatos 

óbvios relacionados à saúde de curto prazo do negócio e avaliar, pelo contrário, os 
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fatores e as tendências mais fundamentais que governam o sucesso no campo de 

ação escolhido. 

Por conseguinte, Mintzberg e Quinn (2001) consideram - em suas avaliações - 

que dentre os principais critérios que poderiam ser aplicados legitimamente na 

avaliação estratégica, encontram-se os seguintes princípios gerais: consistência, 

consonância, vantagem e viabilidade. Estes princípios estão conceituados no 

Quadro 4, abaixo: 

 

      Quadro 4 – Princípios gerais do processo de avaliação estratégica 

PRINCÍPIO GERAL ORIENTAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA 

Consistência 
A estratégia não deve apresentar metas de políticas mutuamente 
inconsistentes, mas sim, a consistência estratégica entre os 
objetivos organizacionais e os valores do grupo de administração. 

Consonância 

A estratégia precisa representar uma reação adaptável ao 
ambiente externo e às mudanças críticas que nele ocorrem 
levando em consideração dois aspectos: a necessidade de o 
negócio equiparar-se e adaptar-se ao ambiente e a inevitabilidade 
de ter que competir com outras organizações que também estão 
em busca desta adaptação. 

Vantagem 

A estratégia precisa proporcionar e/ou manter um vantagem 
competitiva na área de atividades selecionada, ou seja, criar ou 
explorar vantagens que sejam mais eficaz, duráveis e difíceis de 
serem duplicadas. 

Viabilidade 
A estratégia não pode sobrecarregar os recursos disponíveis nem 
criar subproblemas insolúveis. 

  Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações de Mintzberg e Quinn (2001). 
 

Estes autores concluem afirmando que “a qualidade da avaliação da estratégia 

e, em última análise, a qualidade do desempenho empresarial, serão determinadas 

mais pelas capacidades da organização na autoavaliação e aprendizado do que pela 

técnica analítica particular empregada” (MINTZBERG; QUINN, 2001, p. 71). 

Por fim, as contribuições de Kluyver e Pearce II (2007) levam à conclusão de 

que uma boa estratégia empresarial deve convergir para a criação de valor para os 
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acionistas, parceiros, fornecedores, funcionários e para a comunidade, através da 

satisfação das necessidades e dos desejos dos consumidores de uma forma melhor 

que as outras empresas. 

Assim, a constante transformação que acontece no ambiente empresarial 

interfere nos desejos e necessidades dos consumidores, impondo - às empresas - 

que o desenvolvimento de suas estratégias competitivas leve em consideração dois 

importantes fatores. O primeiro diz respeito à importância de retardar o processo de 

desgaste por meio de proteção das fontes de criação de valor e vantagem 

competitiva; já o segundo – concomitantemente - introduz a importância de priorizar 

investimentos no desenvolvimento constante de novas competências que 

proporcionem a base para a próxima criação de valor e de vantagem competitiva. 

Contudo, dado o paradoxo que circunda as organizações contemporâneas 

entre, o desenvolvimento econômico e a escassez dos ecossistemas, tornou-se 

importante as empresas também considerarem em suas estratégias empresariais, as 

premissas do desenvolvimento sustentável, buscando assim, contribuir para a 

preservação dos recursos naturais de forma a atender as necessidades das 

gerações atuais e futuras. 

 

2.2 Desenvolvimento sustentável 

 

É evidente que a problemática ambiental tem atualmente assumido posição 

destacada nos mais diversos âmbitos da vida, sejam eles na ciência, na política, nos 

movimentos da sociedade civil, no meio empresarial e nas expectativas dos 

consumidores. Diante desta posição, torna-se imprescindível resgatar um pouco da 

história e trajetória do pensamento que generalizou a preocupação com o 

desenvolvimento ambiental sustentável do mundo e contribuiu para a evolução da 

consciência ambiental. 

 

2.2.1 A Evolução da consciência ambiental 

  

Um dos principais fatores que provocou - a partir da segunda metade do século 

XX - as questões ambientais, segundo Souza (2000), foi o advento da chamada 

“sociedade fordista” e dos padrões massificados de produção e de consumo que 

esta proporcionava. Este processo teve como marco simbólico a instituição, por 
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Henry Ford, em 1914, de nova concepção de produção da sua fábrica, na jornada de 

trabalho de oito horas e na recompensa financeira para os trabalhadores da linha de 

montagem. Pelo modelo “fordista”, o mercado interno era reforçado pela 

incorporação dos trabalhadores às classes consumidoras, situação esta inovadora, 

já que - desde o início da revolução industrial - a demanda era baseada 

exclusivamente no consumo das elites e da classe média. 

Desta forma, para inserir os trabalhadores no mercado consumidor foi preciso, 

por um lado, aumentar sua renda por meio dos ganhos de produtividade e, por outro 

lado, proporcionar condições para consumir, bem como - através da redução das 

jornadas de trabalho - aumentar o tempo de lazer, assim como a própria estabilidade 

no emprego. 

Esse modelo de desenvolvimento que caracterizou o século XX intensificou os 

impactos das atividades de produção e consumo sobre o meio ambiente. Assim, o 

aumento da renda dos consumidores, a intensificação das atividades produtivas e de 

consumo em função dos ganhos de escala, a urbanização e consequente expansão 

de grandes aglomerados populacionais urbanos, são alguns dos principais 

fenômenos derivados do impressionante “sucesso econômico” do mundo ocidental 

que potencializaram os impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente 

(SOUZA, 2000). 

A intensificação do crescimento econômico e populacional no século XX 

provocou um intenso processo de degradação generalizada do meio ambiente e dos 

recursos naturais, colocando em risco a sustentabilidade da vida na terra. As razões 

são muitas: a intensificação da industrialização, a explosão demográfica, a produção 

e consumo em massa, a urbanização, a modernização agrícola, dentre algumas. 

Estas se manifestam, basicamente, por meio da degradação dos recursos naturais 

renováveis e não renováveis e pela produção de situações de risco de desastres 

ambientais (SOUZA, 2000). 

A poluição, principalmente a atmosférica, para Souza (2000), é um dos 

principais problemas do meio ambiente, tanto local quanto global. Os riscos para a 

saúde humana estão relacionados à exposição de partículas de materiais em 

suspensão no ar e à poluição em recintos fechados, como também ao chumbo. 

Segundo o autor, além dos danos à saúde das pessoas, a poluição atmosférica 

acarreta também danos econômicos derivados dos custos com a saúde das 

populações e dos efeitos sobre as florestas e plantações. 
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Além destes problemas à saúde e ao meio ambiente, outros dois fenômenos - 

relevantes sob o ponto de vista global - têm causado grande impacto na consciência 

do problema ambiental da poluição, tanto pelo seu potencial de risco quanto por sua 

dimensão planetária. São eles: o efeito estufa e a destruição da camada de ozônio. 

Segundo Souza (2000, p. 20), o “efeito estufa é causado pela concentração de 

gases-estufa na atmosfera, que bloqueiam e absorvem parte da energia emanada 

da terra para o espaço, reduzindo assim a emissão líquida de energia”. Conforme o 

autor, o resultado deste efeito acarreta o aquecimento da atmosfera e da superfície 

terrestre. É importante ressaltar que, embora o “efeito estufa” seja um fenômeno 

natural, o problema está justamente em que um dos principais gases estufa, o CO2 

(Dióxido de Carbono), vem sendo produzido intensamente pela ação do homem 

quando da queima de combustíveis fósseis, principalmente pelas indústrias, 

queimadas e transportes, aumentando a sua concentração na atmosfera e gerando 

o fenômeno do “aquecimento global” (elevação da temperatura na terra). Desta 

forma - apesar das controvérsias mundiais quanto à dimensão e os impactos do 

aquecimento global - é unanimidade no mundo a preocupação de que a prevenção 

do efeito estufa depende diretamente de ação humana sobre o controle das 

emissões de CO2, principal responsável por este fenômeno. 

De acordo com o Painel Internacional de Mudança Climática (IPCC), as 

mudanças no clima resultante do aquecimento global terão graves consequências 

para o meio ambiente e os seres humanos (ALMEIDA, 2009). Uma das principais 

consequências serão as alterações nas frequências e intensidades dos eventos 

climáticos extremos que estão relacionados às secas, enchentes, furacões e 

similares, de grande intensidade e raros na frequência estatística, os quais, em 

conjunto com o aumento do nível do mar, deverão ter os efeitos mais adversos 

sobre os sistemas naturais e humanos, conforme está previsto no quarto relatório de 

avaliação do IPCC, “Climate Change 2007: Synthesis Report” (ALMEIDA, 2009). 

As primeiras tratativas internacionais para redução das emissões iniciaram no 

final do século XX através da Convenção sobre a mudança Climática durante a Eco-

92 (1992), no Rio de Janeiro. Estas tratativas prosseguiram na primeira Conferência 

das Partes, realizada em Berlim (1995), e culminaram com o Protocolo de Kyoto, 

assinado no Japão (1997) por mais de uma centena de nações e que comprometia 

os países desenvolvidos com uma redução de - até o período 2008-2012 – de, no 

mínimo, 5% nas emissões em relação a 1990 (SOUZA, 2000). 
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Entretanto, apesar destas tratativas, o controle das emissões de CO2 nos 

países desenvolvidos está ainda longe de ser efetivamente reduzido, devido 

principalmente às seguintes questões, de acordo com a visão de Souza (2000): 

 a) ao processo de desenvolvimento em si que estimula a queima de 

combustíveis fósseis; b) ao crescimento da renda per capita, que acarreta o 

aumento do consumo pessoal de energia; e c) a expansão das economias de base 

industrial em maior proporção do que as economias de base agrária. 

Além do “efeito estufa”, outro grande problema de nível global observado a 

partir dos meados dos anos 80, também relacionado com as emissões atmosféricas, 

diz respeito à redução da camada de ozônio, gerando buracos derivados 

principalmente das emissões de gases CFCs (Clorofluorcarbonetos), presentes na 

maioria dos sprays e refrigeradores (SOUZA, 2000). As principais consequências da 

redução da camada de ozônio estão voltadas para a saúde humana e também para 

a produtividade dos sistemas marinhos e terrestres, pois esta é responsável por 

filtrar a absorver as radiações ultravioletas, impossibilitando que estas atinjam a 

superfície da terra, ocasionando doenças como o câncer de pele e a catarata. 

 

2.2.2 Capital natural 

 

 A ambição pelo crescimento econômico e pelo atendimento à demanda 

gerada por incessantes estímulos ao consumismo, fez com que a humanidade 

esquecesse que vive em um ecossistema finito, onde as inconsequências no 

lançamento de dejetos e na extração de recursos naturais, não tardarão a se 

converter em condições de vida impróprias (VERGARA; BRANCO, 2001). 

O crescimento e a concentração populacional, o aumento da riqueza e – 

consequentemente - do consumo de energia, as mudanças tecnológicas 

(ocasionando maiores problemas de dejetos), o aumento das expectativas de 

melhoria da qualidade de vida das pessoas e o aumento da consciência dos 

problemas existentes colocam à mostra, atualmente, o problema ambiental e social 

do planeta (BUCHHOLZ, 1998 apud CRUZ, 2007, p. 26). 

No final da década de 1960, um grupo de cientistas que atuava com o Clube de 

Roma, através de estudos matemáticos, elaborou o relatório “Limits to Growth” 

(Limites ao Crescimento) que foi publicado em 1972 e trazia a tona os riscos do 

crescimento econômico baseado na exploração dos recursos naturais não 
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renováveis (NASCIMENTO; LEMOS; MELLO, 2008). Segundo este relatório, os 

riscos de esgotamento dos recursos naturais não renováveis seriam inevitáveis, 

caso o crescimento da demanda, baseados na exploração destes recursos, se 

mantivessem contínuos. 

Segundo Hawken (1999), define-se capital, tradicionalmente, como a riqueza 

acumulada na forma de investimentos, fábricas e equipamentos. Esta nova 

abordagem em relação ao capital natural, portanto, busca conscientizar que - para 

as organizações funcionarem adequadamente - as mesmas necessitam considerar 

quatro tipos de capital na sua gestão organizacional. 

O primeiro tipo é o capital humano, na forma de trabalho e inteligência, cultura 

e organização. O segundo tipo é o capital financeiro que consiste em dinheiro, 

investimentos e instrumentos monetários. O terceiro tipo é o capital manufaturado 

que consiste na infraestrutura, nas máquinas, nas ferramentas e nas fábricas. E o 

quarto tipo é o capital natural, constituído de recursos naturais, sistemas vivos e 

serviços do ecossistema. 

As organizações comumente se utilizam dos três primeiros tipos de capital para 

transformar o capital natural em bens e serviços da vida cotidiana: automóveis, 

ferrovias, casas, alimentos, medicamentos e inúmeros outros. Elas, em suas 

atividades organizacionais, retiram o material geralmente do solo, processando-o na 

forma desejada. Estes objetos são vendidos, usados, descartados e acabam – 

novamente - jogados sobre o solo ou dentro dele. 

Segundo Hawken e Lovins (2004), o enfoque estratégico organizacional no 

capitalismo natural, pode contribuir para a valorização dos recursos naturais e por 

consequência - evitar a sua escassez - contribuindo para o atendimento das 

necessidades atuais e futuras, através de quatro estratégias centrais: produtividade 

radical dos recursos; biomimetismo; economia de serviço e de fluxo; e investimento 

no capital natural. 

Para Nascimento, Lemos e Mello (2008), o entendimento destas quatro 

estratégias, poderia ser estabelecido da seguinte maneira: 

- Em relação à produtividade radical dos recursos, em termos simplificados, 

este teria por objetivo obter de um produto ou processo, a mesma quantidade de 

utilidade ou de trabalho, empregando menos material e energia. 

- Quanto ao biomimetismo, o propósito estaria centrado no conceito da redução 

do uso dissipador de material, ou seja, da eliminação da própria ideia do desperdício 
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através do redesenho de sistemas industriais que modifiquem a natureza dos 

processos industriais, proporcionando a reciclagem dos materiais em ciclos 

fechados contínuos. 

- No que tange à economia de serviço e de fluxo, esta diz respeito a uma 

mudança na relação entre produtor e consumidor, transformando a tradicional 

economia de bens e aquisições, para uma economia de serviços e fluxos. 

- E por fim, a estratégia de investimento no capital natural traz à tona a 

importância deste entendimento, para evitar a destruição do planeta, através de 

constantes reinvestimentos na sustentação, na restauração e na expansão dos 

estoques de capital natural. 

A degradação dos recursos naturais renováveis são, atualmente, um dos 

principais problemas ambientais identificados, manifestando-se através da perda da 

biodiversidade (extinção das espécies), do desmatamento, da degradação e da 

perda de fertilidade do solo, da degradação dos recursos hídricos e dos recursos 

pesqueiros (SOUZA, 2000). 

Para Souza (2000), a biodiversidade é a combinação entre a multiplicidade de 

informações genéticas, as espécies da flora e fauna e os ecossistemas. Possui 

importância vital, tanto direta como indireta, para a vida humana na terra, como fonte 

de materiais biológicos para a pesquisa, constituição de medicamentos e também 

para a manutenção do próprio equilíbrio dos ecossistemas, evitando, por exemplo, a 

proliferação de pragas. Todavia, a mais importante contribuição da biodiversidade 

para a vida na Terra é por ser uma fonte de resistência natural dos ecossistemas 

contra as adversidades, ou seja, quanto maior for a diversidade biológica de um 

ecossistema, mais capacitado este estará para enfrentar com sucesso as situações 

adversas. 

Desta forma, sob a ótica da ecologia, torna-se importante compreender que os 

ecossistemas referem-se a todas as relações dos organismos entre si e com o meio 

ambiente, podendo ser definido como “o conjunto de comunidades interagindo entre 

si e agindo sobre e/ou sofrendo a ação dos fatores que compõem o ambiente” 

(NASCIMENTO; LEMOS; MELLO, 2008, p. 10).  

Outro recurso natural renovável - de relevante importância e imprescindível 

para a vida na terra e que tem sido degradado ao longo do tempo - é a água. A 

demanda tem crescido intensamente nas últimas décadas, tanto devido ao 

crescimento populacional, quanto por causa do crescimento das atividades 
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econômicas. Se, por um lado, o incremento da irrigação na agricultura e da sua 

utilização industrial têm sido os maiores responsáveis por esse aumento da 

demanda, por outro lado, tem-se observado um incremento elevado no despejo de 

contaminantes e poluentes que deterioram a qualidade da água (SOUZA, 2000). A 

poluição das águas traz sérios problemas, sobremaneira no que diz respeito à saúde 

pública, pois assim como a poluição gera escassez, a utilização da água poluída 

pelo homem para o consumo doméstico acarreta inúmeras doenças, inclusive 

infecciosas. 

Nas últimas décadas tem ocorrido grande destruição da biodiversidade, fruto 

do impacto das atividades antropogênicas sobre o ambiente natural através do 

desmatamento, do uso insustentável da terra e da pressão do crescimento 

populacional sobre determinados habitats sensíveis. Se, por um lado, a destruição 

das florestas tem gerado perda de massa florestal - que implica em danos diretos à 

humanidade - por outro lado tem também acarretado perda de produtividade e 

fertilidade do solo, bem como assoreamento de rios e poluição de águas. 

Esta pressão do crescimento econômico - manifestada através da explosão 

demográfica - tem sido esmagadora nos últimos séculos. Entre 1825 e 1925, de 

acordo com Santos (2001), a população mundial duplicou de 1 bilhão para 2 bilhões 

de pessoas. Nos cinquenta anos seguintes (1975) voltou a duplicar, atingindo 4 

bilhões de pessoas, crescendo, até 1990, para 5,3 bilhões de pessoas. As projeções 

moderadas até 2025 são de uma população mundial em torno de 8,5 bilhões de 

pessoas, estimando-se que 50% desta população viverão em cidades 

congestionadas e poluídas, sem habitação e sem saneamento adequados, sem 

serviços sociais mínimos, sendo que haverá vastas populações com fome e 

desempregadas, além de acontecer um grande colapso ecológico. 

Na visão de Santos (2001, p. 287), 

 

a explosão demográfica torna-se um potencial problema quando produz um 
desequilíbrio entre a população e os recursos naturais e sociais para a 
sustentação adequada, tornando este problema ainda mais grave e sério, 
quanto maior for esse desequilíbrio. 

 

Cabe também ainda considerar - na lista dos principais problemas ambientais - 

a degradação dos recursos naturais não renováveis. Segundo Souza (2000, p. 38), 

“são considerados recursos naturais não renováveis todos os recursos provenientes 
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do meio ambiente que não possuem capacidade de recomposição ou renovação a 

curto e médio prazos”. Como exemplos podem ser citados os minérios e 

combustíveis fósseis - que o meio ambiente levou milhares ou milhões de anos para 

produzir - e que, portanto, tem seu esgotamento irreversível. 

O enfoque nos recursos naturais não renováveis é relevante, pois a maior 

importância desses recursos, como, por exemplo, o petróleo, o gás natural e o 

carvão estão, justamente, na sua utilização como insumos dos processos 

produtivos, compondo a maioria dos materiais duráveis e da energia que movimenta 

as indústrias, os meios de transporte e as unidades consumidoras. Desta forma, sua 

utilização é insustentável no longo prazo, já que nem a sua substituição - ou a 

descoberta de novas reservas - poderiam ser garantidas. Além disso, é importante 

salientar que - embora o seu esgotamento como recurso natural esteja diretamente 

relacionado ao crescimento econômico, populacional e industrial - no caso do 

petróleo, como fonte de energia, o maior problema está relacionado com o aumento 

das emissões de CO2 que contribuem para a aceleração do efeito estufa, 

prejudicando a saúde humana e o equilíbrio dos ecossistemas. 

Conforme Hawken (1999), como o consumo econômico não cria e nem destrói 

a matéria, este se limita a modificar-lhe a localização, a forma e o valor. E as 

mesmas quantidades que foram extraídas do solo como recursos e, depois, 

tratadas, transportadas, transformadas em bens e distribuídas aos consumidores, 

voltam a ser descartadas como lixo ou na forma de poluição. 

Na visão do autor pode-se reduzir grande parte do desperdício sem 

comprometer o bem estar das pessoas. E, neste sentido, qualquer avanço que 

forneça um escoamento de serviços igual ou melhor - a partir de um fluxo menor de 

matéria - é capaz de produzir a mesma riqueza com menos esforço, menos 

transporte, menos desperdício e, até mesmo, menor custo. 

Para muitos setores de atividade, segundo Laville (2009), o essencial ainda se 

encontra na capacidade de as empresas de integrarem à sua forma de 

administração, considerações que vão além do aspecto financeiro. No entendimento 

da autora, as organizações precisam redefinir por completo sua produção, a fim de 

torná-la compatível com o funcionamento dos ecossistemas. 

Portanto, sob a ótica destes autores, o desafio para as organizações reside em 

encontrar soluções para os hábitos de consumo não sustentáveis, em utilizar seus 

recursos e sua eficiência para resolver problemas contemporâneos importantes, 
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como a perda da biodiversidade, as desigualdades sociais, as mudanças climáticas, 

o aquecimento global e as violações dos direitos humanos. Em outros termos, os 

autores buscam inspirar as organizações para o caminho da reinvenção de seus 

modelos de negócios. 

Esta crescente contradição entre os ecossistemas - que são finitos - e a 

acumulação de capital - que é tendencialmente infinita - é também considerada por 

Santos (2001) como um “princípio de realidade”. Segundo o autor, no final do século 

XX e início deste século, a única utopia realista é a “utopia ecológica e democrática”, 

porque se apoia neste princípio de realidade que tem sido crescentemente 

partilhado e contribuído para a construção de ideias hegemônicas. 

Para o autor, esta transformação requer uma repolitização da sociedade em 

relação à realidade e um resgate do sentido de cidadania individual e coletiva. Não 

deixa de ser, também, segundo ele, uma “utopia caótica”, porque não há um sujeito 

histórico privilegiado, assumindo que os protagonistas são todos aqueles que - nas 

diferentes constelações de poder que constituem as práticas sociais - têm 

consciência de que a sua vida está mais condicionada pelo poder que os outros 

exercem. 

Por outro lado, ainda na visão de Santos (2001), a utopia ecológica é ilusória 

porque a sua realização pressupõe uma transformação global do comportamento 

humano, não só dos modos de produção, mas, também, do conhecimento científico, 

dos estilos de vida, das formas que a sociedade se organiza e - acima de tudo - uma 

transformação da relação do homem com a natureza que substitua a relação atual. 

Esta relação do homem com a natureza foi também levada em consideração 

na obra de Castell (2005). Segundo o autor, o primeiro modelo de relação entre 

estes dois polos fundamentais da existência humana foi caracterizado, há milênios, 

pela dominação da “natureza” sobre a “cultura humana”. O segundo modelo de 

relação foi estabelecido nas origens da “Era Moderna” e associado à “Revolução 

Industrial”, com a dominação da “natureza” pela “cultura humana”, formando uma 

nova sociedade a partir do processo de trabalho por meio do qual a humanidade 

encontrou tanto a sua libertação das forças da natureza, quanto a submissão aos 

próprios abismos de opressão e exploração. 

Na visão de Castells (2005), a evolução da consciência ambiental por parte da 

sociedade nas últimas décadas, está conduzindo a humanidade na direção de um 

novo estágio, no qual a “cultura humana” busca resgatar a natureza através da sua 



48 

 

renovação e preservação como uma forma também cultural de resgatar a própria 

cultura humana, onde de fato, este passa a ser o maior sentido do movimento 

ambiental que buscará reconstruir a natureza como uma forma cultural ideal, 

alcançando um nível de conhecimento e organização social que permitirá viver em 

um mundo predominantemente social. 

De acordo com Almeida (2009), algumas das respostas visualizadas para estes 

desafios têm sido a mitigação e a adaptação. O termo “mitigação” significa reduzir 

e/ou eliminar as ações geradoras dos impactos, ou seja, reduzir a demanda por 

bens e serviços que geram grandes emissões, aumentar a eficiência dos processos 

produtivos para diminuí-las, reduzir ou eliminar o desflorestamento (que também é 

causador de emissões) e migrar para tecnologias de transporte e de geração de 

energia e calor que emitam menos gases de efeito estufa. 

Neste mesmo sentido, segundo Hawken (1999), as organizações podem se 

utilizar do conceito da adaptação e do bom design para usar menos material na 

criação de um objeto belo e funcional. As novas tecnologias disponíveis no mercado, 

segundo o autor, possibilitam determinar - para o desenvolvimento de produtos - 

exatamente as quantidades mínimas de materiais para que o objeto tenha a 

resistência desejada, sendo suas sobras excluídas desde o começo do design. 

Para o autor, outro modo de economizar material é fazer determinada unidade 

de produto mais eficiente no fornecimento do serviço desejado. Conforme sua 

filosofia, o desenvolvimento sustentável deve se concentrar na funcionalidade e não 

em um produto. Assim, o próximo passo importante rumo ao crescimento 

sustentável é aumentar o valor dos produtos e serviços por unidade de recursos 

naturais empregados. 

Com base nas abordagens dos autores, para preservar e racionalizar o 

consumo do capital natural é imprescindível diminuir a perda de materiais no 

processo de produção e desenvolvimento de produto. Este procedimento, além de 

melhorar a qualidade da produção, proporciona principalmente a preservação dos 

ecossistemas. 
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2.2.3 A Responsabilidade socioambiental 

 

A evolução das perspectivas empresariais - em relação às questões de 

responsabilidade socioambiental - vem ocorrendo paralelamente, com o crescimento 

desta mesma responsabilidade manifestada pela sociedade na forma de 

preocupação (DIAS, 2009). Para o autor, as repercussões oriundas dos grandes 

acidentes ecológicos influenciam significativamente o comportamento empresarial, 

que produz reflexos nos negócios e levam a associar muitas marcas à 

irresponsabilidade ambiental e até mesmo social. Nessa ótica, a irresponsabilidade 

ambiental se manifesta através de várias formas. Entre as mais comuns podem ser 

citadas: a deposição de material tóxico em áreas sem nenhum controle; o corte 

abusivo de árvores de mata nativa; a disposição de resíduos tóxicos nos rios e 

lagos; e as queimadas, entre muitas outras. 

Nesta mesma corrente de pensamento, para Melo Neto (1999, p. 78), o 

conceito de responsabilidade socioambiental de uma empresa consiste na “decisão 

de participar mais diretamente das ações comunitárias na região em que está 

presente e minorar possíveis danos sociais e ambientais decorrentes do tipo de 

atividade que exerce”. 

O autor salienta ainda que: 

 

o compromisso das empresas com a responsabilidade socioambiental está 
em assegurar o desempenho ético correto e o desempenho ambiental 
adequado da empresa, melhorar a qualidade de vida de seus funcionários e 
dependentes, usar o poder e a relação da empresa com os seus 
fornecedores e concorrentes para mobilizá-los a serem socialmente 
responsáveis, implementar normas de respeito ao consumidor e mobilizá-lo 
para atos de solidariedade e utilizar todos os espaços de comunicação para 
transmitir valores e informações de interesse da comunidade (MELO NETO, 
1999, p. 79). 

 

          Analisando a abordagem teórica de Dias (2009) e Melo Neto (1999), verifica-

se que o papel das organizações está mudando - ainda que lentamente - mas com 

rumo definido para uma maior responsabilidade socioambiental. Se por um lado o 

seu papel econômico continua sendo fundamental, por outro lado agrega-se - além 

deste e conscientemente - o papel de assumir uma maior responsabilidade social 

em conjunto com uma perspectiva de responsabilidade ambiental. 

Durante décadas a visão preponderante das empresas era aquela que 

defendia que a única responsabilidade da empresa privada era de gerar lucros para 
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os seus proprietários e que só a eles deveria prestar contas: era a época da 

empresa narcisista. A própria realidade destronou esta visão através das forças 

sociais - cada vez mais amplas - que passaram a exigir uma perspectiva menos 

estreita por parte das empresas. Surge então a era da empresa filantrópica, que 

passa a contribuir com causas específicas, desenvolvendo fundações e sendo 

estimuladas pelo incentivo fiscal. A partir do século XXI, forças históricas 

emergentes passaram a exigir que as empresas fossem muito além, provocando 

uma ruptura paradigmática em relação às visões anteriores e conduzindo-as a uma 

maior responsabilidade social empresarial (SEN; KLIKSBERG, 2010). 

Este contexto fez emergir a relevância de um envolvimento das empresas com 

a sociedade, bem maior do que era até então, educando-as e promovendo o que os 

autores intitulam de “responsabilidade social empresarial (RSE)”. Esta vem 

ocupando um espaço importante no mundo desenvolvido e tem sido mobilizada a 

partir de fortes pressões da própria sociedade civil. A responsabilidade social 

empresarial começa, assim, a fazer parte das estratégias mais elaboradas das 

empresas mais avançadas, não como uma estratégia de marketing e, sim, como 

uma política corporativa essencial, buscando repensar o próprio papel da empresa 

na sociedade. 

A RSE é uma reivindicação ética da sociedade e, ao mesmo tempo, uma forma 

de a empresa se reciclar para este novo século, prestando contas não apenas aos 

seus proprietários, mas a todos os stakeholders. Isto significa que presta contas a 

seus próprios funcionários, aos investidores, aos consumidores, à opinião pública e, 

também, à própria sociedade civil, em suas diversas representações. De acordo com 

Sen e Kliksberg (2010, p. 362), para que as empresas adotem a verdadeira RSE na 

gestão, elas precisam desenvolver as seguintes características: 

- Políticas de pessoal que respeitem os direitos dos que fazem parte da 

empresa e favoreçam o seu desenvolvimento: trata-se de garantir condições dignas 

de trabalho, remuneração justa, possibilidades de progresso e capacitação; 

- Transparência e boa governança corporativa: a informação deve ser pública e 

contínua; 

- Jogo limpo com o consumidor: espera-se que os produtos sejam de boa 

qualidade, saudáveis e os preços sejam razoáveis; 
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- Políticas ativas de proteção ao meio ambiente: desde converter as empresas 

em instituições limpas do ponto de vista ambiental até contribuir de diversas formas 

com a delicada agenda que o mundo tem diante de si nesse campo; 

- Integração aos grandes temas que produzem bem-estar comum: espera-se 

que as empresas privadas colaborem intensamente com as políticas públicas, em 

alianças estratégicas com a sociedade civil, no enfrentamento das questões 

essenciais para o interesse coletivo; e  

- Não praticar o código de ética duplo: deve haver coerência entre o discurso 

de responsabilidade social empresarial e a prática. 

Os entendimentos de Sen e Kliksberg (2010) - em relação à RSE e às 

contribuições práticas para a sua gestão nas empresas - remetem aos conceitos de 

cidadania empresarial, os quais se relacionam com a obra de Laville (2009). 

A autora utiliza-se da expressão “empresa cidadã” - ainda que tenha saído um 

pouco de moda depois dos anos 1980 - com o objetivo de sugerir que a empresa 

não atua exclusivamente a serviço de seus interesses particulares, mas que pode, 

também, colocar a sua eficiência a serviço do bem comum e do interesse coletivo, 

contribuindo com novas perspectivas para a vida cotidiana das empresas. Segundo 

ela, a responsabilidade socioambiental transmite a ideia de uma saudável abertura 

da empresa em direção ao seu entorno, ainda que a relação com a cidade - implícita 

pela etimologia de “cidadã” - pareça pouco evidente. Essa abertura, portanto, 

acompanhada da tomada de consciência de que uma empresa não pode prosperar 

em um ambiente (natural, social e etc.) que declina, está no âmago da postura de 

responsabilidade socioambiental e conduz a organização a outro conceito 

importante: o da “interdependência”. 

Partindo deste contexto, Laville (2009) destaca que: 

 

a interdependência envolve, primariamente, toda empresa humana e seu 
ambiente e devemos manifestar nossas intenções de seres humanos 
conscientes de que pertencemos a um conjunto de seres vivos 
interdependentes, [...] e reconhecer as responsabilidades que disso 
decorrem (LAVILLE, 2009, p. 22). 

 

Sob esta visão, o conceito de interdependência estendeu-se à ideia de que as 

escolhas das pessoas determinam o futuro das crianças e o das próximas gerações. 

Disso decorre uma espécie de responsabilidade por antecipação ou, dito de outra 

forma, uma obrigação em relação à posteridade: a de assegurar a existência de uma 
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humanidade futura. E sob outro ângulo - também complementar - é importante 

ressaltar sobre a importância do equilíbrio dos frágeis ecossistemas como condição 

necessária para a existência da vida. São estes frágeis ecossistemas que devem ser 

preservados, porque as pessoas fazem parte deles. Assim, o que o ser humano faz 

para as outras espécies, faz também para si mesmo. 

Apesar dos avanços alcançados no aperfeiçoamento de novos instrumentos de 

regulação jurídica e econômica, bem como na conscientização progressiva da 

opinião pública, o sistema de gestão socioambiental continua marcado pela 

escassez de investimentos e recursos financeiros mínimos para implementação das 

medidas planejadas. Ainda hoje este sistema convive com sérias deficiências em 

termos de capacitação técnico-científica, de eficiência operacional em todos os 

níveis de ação governamental e, mesmo, de credibilidade junto a amplos segmentos 

da população (SACHS, 2007). 

A responsabilidade socioambiental para as organizações reativa a ideia 

simpática de um comprometimento da empresa com o dia a dia de sua atividade. 

Este movimento para a responsabilidade socioambiental se aproxima, assim, das 

declarações de missão e de outras políticas de comprometimento que especificam a 

razão de ser da empresa, para além da obtenção de lucro (LAVILLE, 2009). Sen e 

Kliksberg (2010) contribuem com a visão de Laville (2009), ao considerarem que o 

capitalismo global está mais comprometido em expandir o domínio das relações de 

mercado do que, por exemplo, em estabelecer a democracia, expandindo a 

educação elementar ou incrementando as oportunidades sociais para os pobres do 

mundo. 

As abordagens teóricas de Sachs (2007) e Laville (2009) provocam uma 

reflexão sobre a importância do que as empresas pretendem oferecer ao seu 

entorno (funcionários, clientes, fornecedores, comunidade local e etc.) e de que 

maneira elas pretendem colaborar com a melhoria da existência humana através de 

seus produtos e serviços. Assim, a empresa não apenas se compromete, mas 

também aceita prestar contas quanto à maneira pela qual honra seus 

compromissos. Ao mesmo tempo em que avalia - com toda a transparência - suas 

práticas e seus impactos, a responsabilidade socioambiental está no coração do 

novo paradigma que se desenha nestas empresas que se engajam. De acordo com 

os autores, a revolução da responsabilidade socioambiental da empresa reabilita a 
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ideia de que o comércio é criador de um elo social, vetor da melhoria da existência 

humana, instrumento de transformação positiva do planeta e da sociedade. 

Neste mesmo entendimento, Dias (2009) compreende que a responsabilidade 

socioambiental está contida dentro da responsabilidade empresarial e deve ser parte 

integrante desta, na forma de um conjunto de ações que vão além das exigências 

legais ou, ainda, daquelas que estão inseridas num contexto de eficiência 

profissional ou de área de atuação. Segundo o autor, a responsabilidade 

socioambiental se constitui em ações que extrapolam a obrigação, assumindo, 

assim, mais um papel participativo junto à sociedade e que vise manter o meio 

ambiente natural - livre de contaminação e saudável - para ser usufruído pelas 

futuras gerações. 

Embora esta preocupação com a inclusão da sustentabilidade nas estratégias 

empresariais tenha levado as organizações a debaterem intensamente sobre a sua 

responsabilidade socioambiental existe, ainda, um enorme desafio para as 

organizações em relação ao paradoxo da responsabilidade socioambiental com o 

desenvolvimento econômico e rentabilidade. Afinal, se por um lado os investimentos 

sociais e ambientais podem impactar na rentabilidade de curto prazo das empresas, 

por outro lado a consciência da sociedade será cada vez maior, passando a exigir 

das empresas que se responsabilizem pelas questões socioambientais, em 

favorecimento da própria imagem positiva delas (CRUZ, 2007). 

Desta forma, segundo Nascimento, Lemos e Mello (2008), torna-se essencial 

que as organizações considerem o conceito da “gestão socioambiental estratégica 

(GSE)”, em toda a sua administração e nas respectivas funções organizacionais. 

Segundo estes autores, a GSE tem por objetivo: 

 

a inserção da variável socioambiental ao longo de todo o processo gerencial 
de planejar, organizar, dirigir e controlar, utilizando-se das funções que 
compõe este processo gerencial, bem como das interações que ocorrem no 
ecossistema do mercado, visando atingir seus objetivos e metas da forma 
mais sustentável possível (NASCIMENTO; LEMOS; MELLO, 2008, p. 18). 

 

Salienta-se que no entendimento destes autores, o conceito de ecossistema de 

mercado é definido com o conjunto de relações e interações que ocorrem entre as 

variáveis do macroambiente (econômica, tecnológica, político-legal, sociocultural, 

competitiva e natural), do microambiente (considera os stakeholders externos) e do 

ambiente interno, contemplando os stakeholders internos. 
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Por conseguinte, surge então - com base nestas abordagens teóricas - a 

necessidade de que se repense, de maneira global ou holística, o conjunto do 

sistema capitalista moderno, começando pela sua visão de mundo e pelos valores 

sobre os quais estão baseados, o sistema e as decisões que o perpetuam, 

possibilitando, assim, um desenvolvimento mais sustentável. 

 

2.2.4 Uma nova perspectiva de desenvolvimento 

 

Em termos gerais, os planos de desenvolvimento econômico foram concebidos 

e implementados a partir de cima (top-down development), baseados em políticas 

planejadas e executadas por agências tecnocráticas nacionais e internacionais, 

centrados apenas na aceleração do crescimento econômico -principalmente o setor 

industrial - e sem a participação das comunidades afetadas por essas políticas 

(SANTOS, 2002). A ênfase nos resultados macroeconômicos acarretou na 

marginalização de outros objetivos sociais, econômicos e políticos, como a 

participação democrática na tomada de decisões, a distribuição equitativa dos frutos 

do desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. 

A partir da última década do século XX, uma nova visão de desenvolvimento 

começa a ser consolidada. Esta visão não apenas envolve o meio ambiente natural 

como também considera os aspectos socioculturais, assumindo que a qualidade de 

vida dos seres humanos passa a ser condição essencial para a evolução. 

Este novo enfoque - que começa a ganhar força - amplia as dimensões a 

serem levadas em conta para saber se uma sociedade se desenvolve de forma 

sustentável por si só e inclui, ao lado dos tradicionais indicadores econômicos, 

novos aspectos que estão relacionados com o desenvolvimento social, com o 

desenvolvimento ambiental, com o acesso à cultura e à construção da cidadania 

(SEN; KLIKSBERG, 2010). Segundo a visão destes autores, só há desenvolvimento 

sustentável quando aumentam o que eles denominaram de os “graus de liberdade”, 

que são as reais opções que cada ser humano dispõe para desenvolver todas as 

suas potencialidades. Como exemplo temos a saúde humana, que deveria ser uma 

das metas prioritárias e - ao mesmo tempo - o pilar estratégico para uma liberdade 

que possibilitasse o verdadeiro desenvolvimento das populações. 

Foi na Conferência de Estocolmo, em 1972, que surgiram as primeiras 

contribuições que vieram à tona em relação ao conceito normativo do 



55 

 

desenvolvimento sustentável e das opções possíveis para colocá-lo em prática, 

intitulado, na época, como a “abordagem do eco-desenvolvimento”. Sua difusão se 

dava através de iniciativas voltadas para a promoção de um outro tipo de 

crescimento econômico e de uma repartição qualitativamente diferente dos seus 

frutos (SACHS, 2007). Segundo o autor, o desenvolvimento sustentável será 

alcançado se os três pilares fundamentais forem respeitados simultaneamente: 

equidade social, prudência ecológica e eficiência econômica. 

No entendimento do autor, este evento representou o “marco zero” de uma 

profunda transformação sobre a maneira de pensar a dinâmica da civilização 

industrial-tecnológica e os mecanismos capazes de viabilizar um cenário de 

“governança internacional” autêntica. Segundo ele, a conferência teria também 

estimulado a percepção dos pesquisadores vinculados ao campo das ciências 

humanas e sociais acerca das complexidades envolvidas nas inter-relações entre os 

sistemas socioculturais e os sistemas ecológicos, favorecendo uma oportuna 

reavaliação dos conceitos tradicionais na esfera do planejamento. Além disso, é 

importante mencionar, também, a importância dessas mudanças de perspectiva 

para a evolução dos esforços de pesquisa sobre a socioeconomia dos recursos 

naturais e do meio ambiente. 

Surgiram também - durante este período - debates sobre a teoria do 

“desenvolvimento alternativo”, promovidos por intelectuais, peritos em planejamento 

econômico e ativistas, que começaram a formular reflexões e a organizar eventos 

em torno destas questões e, entre estes, a própria “Conferência de Estocolmo”, em 

1972, e o seminário sobre os “Padrões de Utilização dos Recursos, o Meio Ambiente 

e as Estratégias para o Desenvolvimento”, no México, em 1974, que acabaram por 

corroborar ainda mais com o descontentamento face à abordagem tradicional do 

desenvolvimento (SANTOS, 2002).  

Para Santos (2002), as perspectivas teóricas sobre o desenvolvimento 

alternativo foram bastante variadas. Todas elas, porém, partilharam de um mesmo 

conjunto de pressupostos que constituíram o eixo central da teoria. Neste conjunto 

de pressupostos constava, em sua base, uma profunda crítica à estrita racionalidade 

econômica que tinha inspirado o pensamento e as políticas de desenvolvimento 

dominantes, contrariando a ideia de que a economia era uma esfera independente 

da vida social e que requer o sacrifício de bens e valores não econômicos: sociais 

(igualdade), políticos (participação democrática), culturais (diversidade étnica) e 
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naturais (o meio ambiente). Sob a ótica do desenvolvimento alternativo, a economia 

deveria ser parte integrante e dependente da sociedade e, por esta razão, deveria 

subordinar os fins econômicos à proteção destes bens e valores. Para isso, deveria 

inspirar-se nos valores da igualdade e da cidadania, ou seja, na inclusão plena dos 

setores marginalizados na produção e no usufruto dos resultados do 

desenvolvimento. 

Pouco mais de uma década após este período - de acordo com Laville (2009, 

p. 23) - o desenvolvimento sustentável foi inicialmente definido pela Comissão de 

Brundtland, em 1987, através do seu relatório para as Nações Unidas, intitulado: O 

futuro de todos nós, como “um desenvolvimento que permite às gerações presentes 

satisfazer suas necessidades sem impedir que as gerações futuras o façam, ou 

segundo uma variação mais recente, permitindo às gerações futuras fazer o 

mesmo”. 

O principal objetivo do desenvolvimento sustentável é de satisfazer as 

necessidades e as aspirações humanas e, neste contexto, o autor define o conceito 

essencial como “um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, 

a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 

mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim 

de atender às necessidades e aspirações humanas” (DIAS, 2006, p. 31). 

Neste sentido, as organizações preocupadas com esta questão, estão 

começando a enxergar a necessidade de uma gestão que incorpore 

verdadeiramente a variável sustentabilidade à estratégia da empresa e ao seu 

modelo econômico. Dessa forma, compreende-se que as empresas necessitariam 

trabalhar os aspectos sociais, ambientais e econômicos em conjunto, na busca de 

possibilidades para alinhar as suas estratégias empresariais, na direção deste 

desafio. 

Isto posto, a abordagem teórica desenvolvida por Elkington (2001) em 1997, 

baseada na teoria dos três pilares - The Triple Bottom Line of 21st Century Business 

- pode tornar-se uma boa alternativa para auxiliar as empresas neste desafio. 

Para Elkington (2006), o conceito sobre o “Triple Bottom Line (TBL)”, 

basicamente, expressa o fato de que as empresas e outras organizações buscam 

criar valor agregado em múltiplas dimensões e neste caso, o autor refere-se às 

dimensões econômica, social e ambiental. 
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Segundo o autor, o compromisso com o TBL por parte das empresas passou 

por transformações nas últimas duas décadas, movendo-se conforme sua própria 

expressão “da perspectiva da cerca da fábrica para a direção da empresa”.  

Conforme o seu entendimento, no atual contexto contemporâneo das 

organizações, o TBL passou a ser de responsabilidade do conselho de 

administração da empresa, pois, ao invés da empresa apenas concentrar-se no 

atendimento legal das questões ambientais, novas questões atuais passaram a 

despontar, como por exemplo: Qual é o propósito do negócio da empresa? De quem 

deve ser a palavra e responsabilidade de comunicar a forma como as empresas são 

geridas? Qual é o equilíbrio adequado entre os shareholders e os stakeholders? E 

qual o equilíbrio adequado que deve ser atingido ao nível do TBL? 

De acordo com a ótica do autor, a teoria sobre os três pilares tem por objetivo 

propor que uma organização consiga ser economicamente viável, socialmente justa 

e ambientalmente responsável. Nesse sentido, o conceito do TBL é definido por 

Elkington (2001), como um sistema operacional de sustentabilidade que incorpora as 

variáveis: social, ambiental e econômica, de forma que todas tenham igualdade. 

Para Elkington (2001), a sociedade depende da economia e a economia 

depende dos ecossistemas, e sob esta perspectiva, o autor compreende que para as 

organizações obterem o sucesso, estas não deveriam apenas concentrar-se em 

objetivos de foco financeiro, mas também, em objetivos sociais e ambientais. 

A figura 3 a seguir, demonstra o conceito teórico de Elkington (2001) sobre o 

tripé da sustentabilidade - quase sempre representado na forma de um triângulo - 

que evidencia os três objetivos que devem ser perseguidos pelas organizações: o 

desenvolvimento econômico, a justiça social e a preservação ambiental; como forma 

de buscar alcançar a sustentabilidade no contexto empresarial, equilibrando o tripé 

formado pelas três dimensões do desenvolvimento sustentável. 
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    Figura 3 – Tripé da Sustentabilidade (Triple Bottom Line) 
 

          
 
   Fonte: Adaptado de Elkington (2001). 

 

Para Diamond (2005), corroborando com a abordagem de Elkington, tornou-se 

fundamental para a saúde e o sucesso da organização no futuro, o alinhamento das 

estratégias empresariais com o TBL. Para o autor, o foco empresarial sobre o “Triple 

Bottom Line” deve concentrar-se em trabalhar a comunicação em conjunto com as 

três dimensões do desenvolvimento sustentável, para que desta forma, as empresas 

possam tornar-se: economicamente lucrativa; adequada ambientalmente (em 

harmonia com a natureza); e socialmente responsável.  

Para Laville (2009), complementando os conceitos de Elkington (2001) e 

Diamond (2005), a perspectiva do objetivo de “crescimento econômico” deve estar 

voltada para a criação de riquezas para todos através de modos de produção e de 

consumo duráveis. Em relação à “responsabilidade ambiental” esta deve ter seu 

objetivo em se concentrar na conservação e gestão dos recursos, enquanto o 

objetivo da “responsabilidade social” necessita considerar e proporcionar a 

igualdade e participação de todos os grupos sociais. 

Segundo a abordagem da autora, a ideia é que os três objetivos sejam 

atingidos simultaneamente, apesar da dificuldade evidenciada pela própria forma 

triangular. Todavia, a busca por um objetivo normalmente se faz em detrimento dos 

outros dois.  
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Quanto à importância de considerar o tripé da sustentabilidade nas estratégias 

de desenvolvimento sustentável, uma outra perspectiva foi abordada na obra de 

Sachs (2007), por intermédio do enfoque de retomada da democracia na sociedade, 

através do pleno exercício da cidadania. Segundo o autor: 

 

Em um contexto histórico marcado pela busca da redemocratização da 
sociedade e pelo desgaste progressivo da opção pela modernização 
conservadora, a difusão da ideia-força de sustentabilidade das estratégias 
de desenvolvimento, parecia sugerir à primeira vista, uma abertura mais 
decidida à efetivação do direito de todos os cidadãos a um meio ambiente 
saudável, ao emprego e ao exercício da cidadania plena (SACHS, 2007, p. 
10). 

 

Neste mesmo sentido - e sob uma perspectiva mais empresarial sobre o 

desenvolvimento sustentável - Laville (2009) busca ressaltar que, para as 

organizações merecerem o direito simbólico de exercerem suas atividades, elas 

devem – permanentemente - ter a capacidade de responder por seus atos e por 

seus impactos. E isto não apenas perante seus acionistas (stockholders ou 

shareholders) como, também, perante o conjunto de públicos que - de uma maneira 

ou de outra - é afetado por sua atividade: os stakeholders ou as partes interessadas. 

Segundo a autora, o trabalho de identificação das partes interessadas é uma etapa 

importante no engajamento da empresa na via do desenvolvimento sustentável, 

consciente de que a justaposição de pontos de vista determina sua reputação e sua 

prosperidade a longo prazo. 

Na visão de Sachs (2007) e Laville (2009), uma empresa responsável e 

engajada com o desenvolvimento sustentável precisa permitir a inclusão das 

ciências sociais e humanas na sua gestão. Assim, poderá proporcionar que a 

empresa tenha uma postura mais aberta para concentrar esforços, a fim de 

desenvolver - com seus vários públicos - um diálogo transparente e honesto, sendo 

esta uma forma de merecer e manter a confiança renovada de seus públicos de 

interesse. Ao mesmo tempo, é possível também identificar, de maneira crescente, 

que as empresas vêm reconhecendo que, sozinhas, não encontrarão todas as 

respostas e, portanto, que a comunicação responsável de amanhã dependerá muito 

mais do que ela se permitirem escutar, hoje, ao invés de falar (SACHS, 2007; 

LAVILLE, 2009). 

Esse desejo de diálogo - paradoxalmente ainda inovador em uma época em 

que a comunicação tornou-se poderosa com a multiplicação das tecnologias e 
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mídias - resume-se, ainda com frequência, a um monólogo, pelo qual a empresa 

divulga mensagens que servem exclusivamente aos seus interesses e à sua própria 

imagem (LAVILLE, 2009). Para a autora, este diálogo pode também representar 

riscos para a empresa que, desse modo, aceita compartilhar - com seus públicos – 

tanto seus compromissos e sucessos como, também, suas contradições e 

dificuldades. Neste paradoxo, a aposta é de que a empresa - na realidade – ao 

assumir tal postura, corra menos riscos do que se fechando em uma torre cercada 

de certezas. 

Sachs (2007) complementa esta visão de Laville (2009) ao compartilhar que - 

no plano das estratégias de planejamento organizacionais - desmistificou-se a 

persistência de uma visão tecnocrático-autoritária que não assume, de maneira 

convincente, a participação autêntica da sociedade civil, organizada nas tomadas de 

decisão. 

Estas visões, por parte dos autores, podem ser mais bem acolhidas se as 

empresas se conscientizarem de que os consumidores de hoje serão cada vez 

menos clientes e cada vez mais abertamente cidadãos, em busca de um 

complemento de sentido e de consciência em seus atos de compra. Também pode 

ser percebido, em um cenário mais amplo, que a verdadeira legitimidade de uma 

empresa reside não apenas em seu desempenho comercial, mas em sua 

capacidade duradoura de melhorar, através de sua missão, seus valores e o seu 

envolvimento, com as condições de existência em seu entorno. Em outras palavras, 

a empresa tem, hoje, o poder de fazer as coisas mudarem bem mais rapidamente do 

que as regulamentações e de maneira bem mais eficiente do que as políticas. 

Neste sentido de capacidade duradoura, a expressão francesa “développement 

durable” (desenvolvimento duradouro) tem uma qualidade inesperada para as 

organizações, se confrontada com a expressão mais habitual, originada da 

expressão inglesa “sustainable development” (desenvolvimento sustentável). Assim, 

a primeira fala diretamente aos novos empresários, uma vez que todos desejam que 

seus negócios sejam duradouros (LAVILLE, 2009). Este entendimento e desejo por 

negócios duradouros pode ser uma virtude para auxiliar a conduzir os dirigentes das 

organizações a desenvolverem uma visão mais de longo prazo - tanto para o planeta 

quanto para a empresa. Afinal, em um mundo onde a metade das empresas 

desaparece nos primeiros cinco anos de existência, três quartos não sobrevivem à 

primeira sucessão e as restantes são levadas pela “lei das três gerações”, há de se 
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lembrar do dito popular: “o avô cria o negócio, o filho o desenvolve e o neto o 

consome”. Assim, a sustentabilidade precisa ser adotada pelas empresas como um 

objetivo a ser praticado. 

De acordo com este contexto, o conceito de governança em prol do 

desenvolvimento sustentável, segundo Laville (2009, p. 30), “estende-se, portanto, 

para além da capacidade dos dirigentes de levar em conta os interesses dos 

acionistas em sua maneira de dirigir o empreendimento, e engloba também sua 

capacidade de levar em consideração o interesse de outras partes envolvidas”. 

Desta forma, segundo a autora, poderíamos ver chegar à frente das discussões 

entre os gestores, a questão da representatividade dos assalariados da empresa ou 

de outras partes interessadas, cuja presença garantiria que os aspectos não 

financeiros do desempenho da empresa fossem igualmente discutidos em seu nível 

mais alto. 

Essa intenção de diálogo e de compartilhamento dos conhecimentos - 

antecedendo às tomadas de decisões - é característica de outro conceito do 

desenvolvimento sustentável: o “princípio da precaução” que, historicamente, surgiu 

no direito ambiental internacional a partir das convenções de Viena para a proteção 

da camada de ozônio (1985); de Oslo, para a prevenção da poluição marinha 

(1992); e de Montreal, sobre a biossegurança e os transgênicos (2000). Este 

conceito está presente, também, no sumário da Declaração sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, gerada pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (“Cúpula da Terra”) no Rio de Janeiro, em 1992 

(LAVILLE, 2009). 

Segundo Laville (2009, p. 32), o princípio da precaução é definido como: 

 

uma regra de decisão que se aplica, em política ou na empresa, na 
ausência de certezas científicas sobre um dado risco e suas consequências. 
Recomenda-se que se tomem medidas de prevenção sem esperar que o 
potencial perigo seja estabelecido com certeza, e que se fundamente a 
decisão, na ausência de certezas científicas, em uma base mais larga, 
proveniente da consulta das partes interessadas e do debate público. 

 

Trata-se de uma evolução nos modos de tomada de decisão e que, para a 

autora, tornou-se necessária devido à evolução de dois contextos centrais: 
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- Primeiro, a globalização, que levou a uma crescente interdependência 

internacional e, como exemplo, temos as mudanças climáticas e a complexidade dos 

problemas políticos a serem resolvidos;  

- Segundo, a multiplicação do conhecimento e da importância da 

especialização científica que coincidiu, paradoxalmente, com o aumento das 

incertezas ou das percepções não racionais da opinião pública. 

No universo empresarial, o princípio da precaução remete diretamente às 

novas práticas de diálogo com os stakeholders, com a ideia de que - para 

fundamentar as estratégias da empresa - os argumentos econômicos, ecológicos e 

sociais merecem ser levados em conta, tanto quanto os argumentos científicos e 

técnicos (LAVILLE, 2009). 

Nesta mesma linha: 

 

A adoção do paradigma sistêmico favoreceu também o surgimento de uma 
nova linha de reflexão sobre os fundamentos epistemológicos e éticos da 
economia, bem como sobre as limitações congênitas dos indicadores 
convencionais de eficiência econômica. Desgastou-se a premissa que 
estipula uma suposta autonomia do ciclo de atividades econômicas 
relativamente às condições ambientais e às outras dimensões – 
psicossocial, social, cultural e política – da vida em sociedade (SACHS, 
2007, p. 14). 

  

Segundo o autor - tendo em vista uma internalização mais convincente dos 

custos sociais e ecológicos das estratégias de desenvolvimento nos espaços de 

planejamento e gestão – novos critérios e indicadores vieram à tona. 

Conforme Laville (2009, p. 35): 

 

A crise ecológica atual é antes reveladora de uma crise mais profunda, 
originária de um modelo de sociedade baseado em crescimento, promovido 
a um graal cada vez mais inatingível, em razão do esgotamento dos nossos 
recursos [...] esgotamento dos ecossistemas, penúria de matérias-primas, 
aumento insuportável da poluição, levando a uma crise econômica e a uma 
parada forçada do crescimento. 

 

          A autora quer dizer, em outras palavras, que é preciso produzir menos bens 

ou bens mais duráveis e consumir menos, principalmente produtos fortemente 

industrializados. Alguns exemplos práticos poderiam estar relacionados à redução 

do uso de automóvel e dos transportes mais poluentes - como o avião -, a consumir 

alimentos mais frescos, locais e da estação, em lugar de produtos importados do 

outro lado do mundo, citando alguns. 
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Sachs (2007, p. 14) complementa a visão de Laville sugerindo que “um modelo 

conceitual simplificado permitiria evidenciar as principais variáveis de 

compatibilização situadas nos níveis da demanda social e da oferta de bens e 

serviços”. 

No entendimento do autor, mediante uma consideração abrangente do eixo da 

demanda social, dois vetores interdependentes de política poderiam ser destacados 

pela sua relevância: a modulação dos padrões de consumo e aquela relacionada 

aos padrões de uso social do tempo. Ambos os vetores concernem às finalidades 

básicas da produção de bens e serviços e, por implicação, do crescimento 

econômico. Desta forma, condicionam a maneira pela qual cada sociedade delimita 

as esferas do individual e do coletivo, do material e do não material, do mercado e 

do extramercado. Sob o pano de fundo das ameaças sócio-ecológicas globais, 

emerge aqui a questão decisiva, relativa aos limites externos do crescimento 

material, de forma a possibilitar modificações comportamentais condizentes com 

uma visão sistêmica do mundo. 

Em relação ao eixo da oferta, os diagnósticos e os cenários prospectivos 

elaborados nos espaços de planejamento deveriam levar em conta: a gestão da 

tecnologia; o abastecimento de matérias-primas; a gestão de recursos naturais de 

uso comum; o suprimento energético; e a organização territorial das atividades 

produtivas. Desta forma, a identificação, a utilização e a gestão dos recursos 

naturais deveriam ser processadas em sintonia com a preocupação pelo 

atendimento prioritário das necessidades fundamentais das gerações atuais e 

futuras (SACHS, 2007). Neste ponto, segundo o autor, seria preciso conter, por um 

lado, as práticas predatórias, retardando ao máximo possível a exaustão de recursos 

não renováveis. Por outro lado, o desperdício deveria ser sistematicamente 

eliminado, em troca de um aproveitamento ecologicamente refletido do potencial de 

biomassa existente em cada contexto sócio-ecológico. 

De acordo com Edgar Morin (Le Monde Diplomatique, Mai 2001), citado por 

Laville (2009, p. 36): 

 

O conceito de desenvolvimento que guia nossas sociedades está, de forma 
intrínseca, baseado em uma dimensão técnico-econômica, concebido 
exclusivamente em termos quantitativos, onde sua única medida é o 
crescimento (da produção, da produtividade, do nível monetário), ignorando 
fundamentalmente o que nos torna humanos e não é nem calculável e nem 
quantificável, ou seja, o sofrimento, a alegria, o amor, a partilha, o talento, a 
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honra, a consciência, a solidariedade, a cultura, a arte, as sabedorias 
milenares e as qualidades da existência, do meio e da vida. 

 

         Sen e Kliksberg (2010) complementam este conceito de desenvolvimento de 

Edgar Morin ao considerarem que as pessoas têm “necessidades”, mas elas 

também têm “valores” e, em particular, prezam pela sua capacidade de raciocinar, 

avaliar, agir e participar. Na opinião destes autores, ver as pessoas somente em 

termos de suas “necessidades” pode proporcionar uma visão um tanto acanhada da 

humanidade e, portanto, a ênfase do desenvolvimento estaria centrada nas 

liberdades sustentáveis do ser humano como parte de um contexto maior em 

relação à abordagem do “desenvolvimento como liberdade”. Segundo eles:  

 

Usando uma distinção medieval, não somos apenas pacientes, cujas 
necessidades exigem atenção, mas também agentes, cuja liberdade de 
decidir quais são seus valores e como buscá-los pode estender-se muito 
além da satisfação de nossas necessidades. Não deveríamos nos 
preocupar em preservar – e na medida do possível expandir – as liberdades 
substantivas atuais das pessoas “sem comprometer a capacidade das 
futuras gerações” de ter as mesmas – ou até mais – liberdades? (SEN; 
KLIKSBERG, 2010, p. 65). 

  

Surge a necessidade - diante destes contextos - de buscar apoiar-se na ética, 

um conceito delicado, mas que está, no entanto, bastante em voga nestes tempos 

de busca de sentidos. 

Uma definição de ética para Mankkalathil e Rudolf (1995), apud Santos (2003), 

se refere ao perfeito entendimento do que é o bem comum e quais os padrões de 

conduta necessários para alcançá-lo. De acordo com os autores, o termo “padrões 

éticos” é usado para estabelecer a conformidade com padrões aceitáveis de conduta 

e deve-se ter em mente que os padrões aceitáveis de conduta são diferentes em 

cada sociedade, em função, principalmente, dos valores e costumes adotados por 

ela. Desta forma, na opinião dos autores, seria impossível criar um único padrão de 

procedimento ético para as empresas em todo o mundo, embora, no entanto, 

algumas normas de ética são comuns à grande maioria, como honestidade, 

integridade e lealdade. 

Grande parte das discussões nas empresas sobre o que é ética - segundo os 

autores – traz, ainda, uma questão antiga sobre o tema: “se é legal, então isso quer 

dizer que é ético”. Para eles, este enfoque das empresas restringe-se apenas no 

julgamento do que é certo ou moral e do que é errado e imoral. Este enfoque, 
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porém, é apenas uma subcategoria da questão ética, sendo que esta subcategoria - 

além de tudo - vem a ser uma das mais inferiores no contexto das teorias de ética, 

entre as predominantes nos dias atuais. 

Laville corrobora com a abordagem de Mankkalathil e Rudolf (1995) e 

complementa os entendimentos sobre a ética, ressaltando a importância da 

transparência das intenções e a emancipação das pessoas no contexto empresarial. 

Segundo a autora:  

a ética não deveria se limitar ao respeito à legislação, da mesma forma que 
as escolhas da organização não deveriam se basear na ética pessoal do 
dirigente, sob pena de nos lançarmos em uma cruzada com um risco 
evidente: o de pretender impor a própria ética aos demais e rumar para uma 
secretarização (o patrão fundador como guru hipnotizador da massa de 
assalariados fascinados por uma visão “salvadora”), cujo fantasma sempre 
volta à discussão de tais temas, e nos lembra que a vigilância é sempre 
necessária e que o que conta, acima de tudo, é a transparência das 
intenções e a emancipação das pessoas (LAVILLE, 2009, p. 37). 

 

Para Sen e Kliksberg (2010), o capitalismo global - ao separar a ética da 

economia - deixou todo o terreno livre para antivalores éticos que repercutem 

seriamente em várias dimensões como, por exemplo, no consumismo desenfreado, 

na manipulação constante das pessoas e até, mesmo, em uma aura de legitimidade 

para a corrupção, desde que efetivada com habilidade. 

Na ótica destes autores, os valores éticos exercem forte influência sobre o que 

ocorre em uma sociedade e a forma ativa de resgatá-los começa pela construção do 

capital social através do fortalecimento da cultura e da educação. Neste sentido, a 

construção do capital social tem grande relevância com a sustentabilidade do 

desenvolvimento e a sua constituição ocorreria através de quatro dimensões: 

- A primeira é o clima de confiança nas relações interpessoais; 

- A segunda dimensão é a capacidade de associatividade que se refere à 

capacidade de uma sociedade constituir formas de cooperação; 

- A terceira é a consciência cívica, ou seja, o “civismo” que demonstra como as 

pessoas agem perante tudo aquilo que é de interesse coletivo e em que medida 

participam, se engajam e fazem propostas em debates públicos;  

- A quarta dimensão são os valores éticos predominantes em uma determinada 

sociedade, visto que os discursos econômicos ortodoxos trouxeram consequências 

culturais - além de seus efeitos macroeconômicos regressivos - deslocando a 

discussão dos valores éticos para uma mera questão tecnocrática. 
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O resgate dos valores éticos em uma sociedade - em resumo - contribuiria para 

o desenvolvimento do capital social, sendo que a base para a sua construção se 

daria através da confiança nas relações com as pessoas, da cooperação entre elas 

e do desenvolvimento de uma nova consciência em prol dos interesses coletivos. 

Neste sentido, há um amplo consenso de que o capital social das sociedades é 

uma das forças motoras para a sustentação do desenvolvimento. Quando este 

capital social existe em níveis consideráveis, ele se manifesta em uma sociedade 

ativa e articulada, sob a forma de pressão por políticas públicas socialmente 

responsáveis, de responsabilidade social empresarial, de participação cidadã e do 

voluntariado. Ao mesmo tempo, uma economia de mercado sem valores éticos pode 

ser portadora de altíssimos riscos e, portanto, é imprescindível que o mercado esteja 

baseado em valores éticos como a prudência, a humanidade, a justiça, a 

generosidade e o espírito público (SEN; KLIKSBERG, 2010). 

Segundo Sachs (2007) - no que tange ao campo da gestão tecnológica através 

do desenvolvimento sustentável - a gestão deveria proporcionar um espaço 

privilegiado para o reaquecimento da discussão sobre estratégias de harmonização 

dos objetivos simultaneamente sociais, econômicos e ecológicos do 

desenvolvimento. No entendimento do autor, este modelo de gestão - em coerência 

com o princípio do “pluralismo tecnológico” - admitiria que a concepção de uma 

ampla variedade das chamadas “eco-técnicas”, poderia vir a estimular o “diálogo de 

saberes”. Este diálogo seria uma combinação criativa de inovações científicas de 

ponta e de diferentes expressões do conhecimento genuíno, sempre ajustadas à 

especificidade de cada contexto histórico e sócio-ecológico. 

Assim, um novo desenho de sistemas produtivos estaria desenvolvido e estes 

seriam capazes de utilizar a mais ampla gama possível de complementaridades 

entre os diferentes setores. Ao mesmo tempo, conforme Sachs (2007), a viabilidade 

desta nova proposta estaria condicionada a uma reforma profunda das práticas 

educativas convencionais. 

Em outro contexto, porém semelhante, percebe-se que, se por um lado Sachs 

(2007) traz o conceito do princípio do “pluralismo tecnológico” - através das “eco-

técnicas”, podendo vir a estimular a inovação através do “diálogo dos saberes” - por 

outro lado, para Laville (2009), as iniciativas de eco-eficiência, como a boa gestão 

dos recursos humanos, o lançamento de alguns produtos de “nicho” e uma política 

de saúde e segurança  - dignas deste nome - representam um componente 
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essencial e um bom ponto de partida para uma estratégia de desenvolvimento 

sustentável.  

Entretanto, segundo a autora, estas iniciativas estão ainda longe de constituir o 

ponto de transição da economia atual, rumo a um mundo mais sustentável. Para 

Laville (2009, p. 48), “não se trata de maneira alguma privar a empresa de seu único 

meio de sobrevivência – o lucro – mas, sim, consagrando-a inteiramente a um 

objetivo não lucrativo”. Na visão da autora, a empresa deve ser rentável e o lucro é o 

combustível de que ela necessita para prosseguir sua missão, sendo o próprio sinal 

de que esta missão é útil. 

Pode-se constatar que, para Sachs (2007) e Laville (2009), a empresa 

socialmente responsável só prospera em uma espiral virtuosa em que recebe tanto 

quanto dá, e na qual só faz bem quando faz o bem ao redor de si e aos seus 

diferentes públicos. Na perspectiva destes autores, o engajamento - se for bem 

exercido - não é uma figura de estilo, mas o fundamento de sua diferenciação, a 

maior parte das vezes incorporada aos seus produtos ou serviços, tornando-se a 

razão pela qual um número crescente de pessoas a escolhe em detrimento de 

outras empresas. 

Desta maneira, o autor evidencia a necessidade de dotar o conceito de 

“educação para o eco-desenvolvimento”, através de contornos cada vez mais 

nítidos, assumindo-o como o alicerce da construção de processos ao mesmo tempo 

“igualitários” (em relação às desigualdades crescentes entre ricos e pobres, entre 

homens e mulheres, e entre os dois hemisférios); “participativos” (em relação aos 

resíduos autoritários e tecnocráticos, que subsistem na esfera do planejamento e da 

gestão); “frugais” (em relação à cultura industrialista-consumista); “pluralistas” (em 

relação à valorização simultânea da diversidade biológica e cultural); e “promotores 

da descentralização e do empoderamento” (em todos os níveis da organização das 

sociedades contemporâneas). 

Neste sentido, as ações voltadas para uma transformação profunda dos estilos 

de vida - visando à redução máxima dos níveis de consumo supérfluo e de 

desperdício de recursos essenciais por parte das minorias ricas, bem como a 

cobertura universal das necessidades fundamentais da maioria pobre e socialmente 

excluída da humanidade - vêm sendo assumidas pelos intérpretes do enfoque de 

eco-desenvolvimento, como a variável mais importante a ser levada em conta e, ao 
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mesmo tempo, a mais difícil de manejar no campo do planejamento e da gestão 

(SACHS, 2007). 

Diante disso, tornou-se difícil imaginar medidas preventivas de caráter global, 

apesar da reconhecida e legítima urgência. O atual contexto mundial parece 

defrontar-se com uma situação de impasse e de vários níveis, como o aumento da 

população, a globalização da economia e a degradação ambiental. Em primeiro 

lugar, porque o modelo de desenvolvimento capitalista assume uma hegemonia 

global em um momento em que se torna evidente que os benefícios que pode gerar 

continuarão confinados a uma pequena minoria da população mundial, enquanto os 

seus custos se distribuirão para uma maioria sempre crescente. E, em segundo 

lugar, estes problemas que se confrontam com o sistema mundial são globais e, 

portanto, carecem de soluções também globais, marcadas não apenas pela 

solidariedade dos ricos para com os pobres, mas, principalmente, pela solidariedade 

das gerações presentes para com as gerações futuras (SANTOS, 2001). 

De acordo com Santos (2001), a base dos problemas com que a humanidade 

se confronta nesta modernidade, está centrada em quatro proposições que formam 

uma crise de ordem social - através de uma forte regulação - o que torna mais difícil, 

por parte da sociedade, uma ação de cunho emancipatório. 

A primeira se deriva da hegemonia que a racionalidade científica assumiu, 

transformando problemas de foro ético e político em problemas técnicos ou jurídicos. 

A segunda proposição é o da legitimidade da propriedade privada - 

independentemente da legitimidade do uso desta propriedade - promovendo uma 

postura psicológica e ética de “individualismo possessivo” que, articulada com a 

“cultura consumista”, provoca o desvio das energias sociais de interação com as 

pessoas humanas. A terceira proposição está relacionada com a soberania dos 

Estados e a obrigação política verticalizada dos cidadãos perante o estado. A quarta 

e última proposição está focada na crença do progresso - entendido como um 

desenvolvimento infinito, alimentado pelo crescimento econômico e desenvolvimento 

tecnológico. 

Segundo a ótica de Sachs (2007), as pessoas estão aprendendo a trabalhar de 

maneira mais lúcida, com múltiplas escalas de tempo e com as incertezas 

constitutivas que caracterizam a evolução não linear (ou contra-intuitiva) desses 

sistemas. Para o autor - ao contrário do que se imaginava antes da erupção deste 

novo paradigma científico - os sistemas sócio-ecológicos são extremamente 
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sensíveis a pequenas variações das suas condições iniciais reduzindo, assim, as 

expectativas de previsão segura de suas implicações, tanto a médio, quanto em 

longo prazo. 

Desta forma, pode-se compreender melhor que o tempo das mudanças 

ecossistêmicas - a exemplo dos ritmos de destruição das florestas tropicais, de 

perda da biodiversidade ou de aumento anual da concentração de gases do efeito 

estufa - é tão importante quanto o tempo de evolução do conhecimento científico e 

geração de inovações técnicas, quanto o tempo dos investimentos econômicos e 

quanto o tempo das mudanças culturais e políticas. 

A conjugação destes entendimentos criou a expectativa de que o ideário 

desenvolvimento sustentável passe a representar o marco norteador do 

funcionamento do planejamento e gestão das organizações, balizando - de maneira 

eficiente e politicamente legítima - as ações dos governos. Entretanto, uma 

avaliação lúcida sobre as operações da grande maioria das organizações, permite 

constatar, ainda hoje, a persistência de uma combinação desastrosa de 

reducionismo economicista, desinformação, conformismo e inércia institucional 

(SACHS, 2007). 

Neste sentido, segundo as reflexões de Karl William Kapp, citadas por Sachs 

(2007, p. 20), sobre os custos socioambientais das empresas privadas - indicam que 

estamos sendo levados a admitir que: 

 

Os princípios organizadores dos sistemas econômicos orientados por 
valores de troca são incompatíveis com as exigências dos sistemas 
ecológicos e com a satisfação das necessidades humanas fundamentais. 
Nossos critérios tradicionais de eficiência técnica, de cálculos de custos e 
benefícios e de racionalização econômica são os pontos cruciais em 
discussão. Suas limitações tornam-se mais patentes tão logo sejamos 
capazes de perceber as interações dinâmicas entre os sistemas sociais e 
econômicos abertos e os sistemas ecológicos específicos. 

 

Desta forma, tudo indica que só acontecerá a implementação de estratégias de 

desenvolvimento socialmente inclusivas, ambientalmente sustentáveis e 

economicamente sustentadas, à medida que, 

 

formos capazes de superar a hegemonia alcançada atualmente pelas 
doutrinas neoliberais, ao lado de outras abordagens de planejamento e 
gestão que primem pelo viés analítico-reducionista e pela multiplicação de 
intervenções remediais, pontuais e fragmentadas (SACHS, 2007, p. 20). 
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De acordo com Laville (2009), as duas décadas que separam a Conferência de 

Estocolmo da Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, em 1992, continuam a ser 

marcadas por uma inusitada fermentação intelectual. Intensificou-se, nesse período, 

o debate acadêmico sobre as consequências epistemológicas e éticas da crise 

socioambiental, em decorrência do acúmulo de novos conhecimentos sobre a 

dinâmica de funcionamento e sobre o estado atual da biosfera. 

Sachs (2007) complementa esta mesma visão afirmando que as evidências 

que vêm sendo acumuladas pelos cientistas - nas últimas décadas - contribuem para 

fortalecer a hipótese de que a extrapolação das tendências atuais de crescimento 

selvagem - alimentado pelo consumo desenfreado de energias fósseis - poderão 

levar, em um futuro mais ou menos distante, a modificações climáticas irreversíveis, 

de consequências trágicas para o futuro da espécie humana. Além disso, segundo o 

autor, estas evidências acumuladas reafirmam a diretriz segundo a qual a 

conservação do meio ambiente biofísico, do nível local ao nível global, e a promoção 

efetiva do desenvolvimento integral do conjunto da humanidade, dependerão – 

necessariamente - de uma revisão drástica dos atuais padrões de cooperação 

internacional. 

O caminho não é fácil - segundo Laville (2009) - e o desenvolvimento 

sustentável pede às empresas que conciliem o objetivo tradicional de prosperidade 

econômica com a viabilidade ecológica e a justiça social. 

No encerramento da Cúpula da Terra (Rio 92), segundo entendimento de 

Sachs (2007), acreditava-se que seria possível recuperar o atraso das ações 

concretas de mudança em relação aos discursos pragmáticos. Todavia, conforme o 

autor subestimou-se, uma vez mais: o conservadorismo das elites políticas; os 

efeitos esmagadores da expansão planetária da ideologia neoliberal; a 

intransigência dos países industrializados no cumprimento dos acordos firmados; a 

diversidade de representações sobre os condicionantes da crise; as incertezas e 

controvérsias científicas; a fragmentação institucional e a descontinuidade na 

implementação de políticas e programas governamentais no país; a complexidade 

envolvida na organização e na gestão de equipes interdisciplinares; e, finalmente, o 

timing geralmente lento das mudanças de percepção, atitudes e padrões de 

consumo. 

Passados vinte anos desde a Rio 92, a Organização das Nações Unidas 

realizou na cidade do Rio de Janeiro, no período de 20 a 22 de Junho de 2012, nova 
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conferência denominada “Rio+20 – Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável”. Nesta conferência foi elaborado o relatório intitulado 

de “O FUTURO QUE QUEREMOS”, o qual buscou como ponto de partida, reforçar o 

compromisso político por parte dos Chefes de Estado e Governo, de trabalharem 

conjuntamente em prol do Desenvolvimento Sustentável e guiados pelos propósitos 

e princípios da carta das Nações Unidas. 

Neste relatório os Estados membros acordaram em desenvolver metas 

universais para o Desenvolvimento Sustentável proporcionando; a igualdade entre 

homens e mulheres; a responsabilização do estado como centro das ações para o 

DS através de ações conjuntas com outros agentes e a sociedade; o fortalecimento 

do Programa das Nações Unidades para o Meio Ambiente (PNUMA); a adoção de 

um quadro de dez anos de produção e consumo sustentáveis, incentivando a 

economia verde; e por fim, a erradicação da fome do mundo, com o objetivo de 

proporcionar uma alimentação digna a todas as pessoas. 

Ao que tudo indica - segundo Sachs (2007) e segundo Laville (2009) – tanto as 

ações voltadas para a criação de estratégias de desenvolvimento sustentável, por 

um lado, quanto à expansão vertiginosa e descontrolada do capitalismo global, por 

outro lado, constituem – atualmente - duas tendências em rota de colisão. 

A criação de estratégias de desenvolvimento sustentável desafia pela base a 

versão neoliberal do fundamentalismo de mercado e suas consequências: 

intensificação das desigualdades sociais, do desemprego e da exclusão social; 

erosão intensiva da diversidade biológica e cultural; agravamento das tradicionais 

assimetrias nas relações entre os países do Norte e do Sul; e a alienação 

consumista (SACHS, 2007). 

Esta nova abordagem do autor pressupõe a criação de espaços de 

participação autêntica, no nível local, e reconhece que não seria realista manter a 

expectativa de envolvimento das populações no esforço de gestão conjunta, se 

mantivermos a ausência de um processo correspondente de redistribuição de poder 

econômico e político-administrativo. 

Santos (2001) corrobora com a visão de Sachs (2007) - em relação às 

assimetrias nas relações entre os países do Norte e do Sul - ao destacar que, de 

todos os problemas enfrentados pelo sistema mundial, a degradação ambiental seja 

talvez a mais intrinsecamente transnacional e, portanto, de acordo com o modo com 

que seja enfrentada, tanto pode redundar em um conflito global entre o Norte e o 
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Sul, quanto pode ser a plataforma para um exercício de solidariedade transnacional 

e também intergeracional. 

Neste sentido, torna-se mais necessário, ainda, conceber e colocar em 

funcionamento sistemas ainda pouco conhecidos de planejamento e gestão, ao 

mesmo tempo integrados, descentralizados e sensíveis à complexidade embutida no 

comportamento não linear dos sistemas socioambientais. Parece evidente, então, 

que a concretização desse ideário exigirá a adoção de um conjunto interdependente 

de reformas de natureza sociopolítica, socioeconômica e sociocultural, dificilmente 

alcançáveis, atualmente. Logo, Sachs (2007) busca advertir as organizações que 

estas serão desafiadas a formular planos de ação muito mais concretos e precisos - 

em termos de recursos e prazos – e isto sem esperar mais por avanços 

significativos, no âmbito das negociações internacionais. 

O aumento sistêmico das desigualdades sociais dentro de um mesmo país e 

entre as populações dos diversos países, ou seja, o aumento massivo da pobreza 

relativa, não só tende a erodir a coesão social, mas também coloca em risco a 

democracia, possuindo um impacto negativo no plano econômico, devido ao 

progressivo desgaste do capital social. Isto significa um desgaste do conjunto de 

relações de confiança, confiabilidade e respeito às normas, que são indispensáveis 

em qualquer convivência civil (SEN; KLIKSBERG, 2010). 

É importante, também, não perder de vista o fator crucial de que a redução da 

pobreza não deveria ser a única motivação para as políticas de combate à mesma. 

Isto pode levar a uma perspectiva limitada da privação de renda e justificar 

investimentos exclusivamente em educação e saúde, como meios para atingir esta 

redução. Portanto, as questões básicas de fundamentação necessitam fazer 

entender sobre a pobreza e a privação da vida que as pessoas realmente podem 

levar e das liberdades que realmente elas têm. Neste contexto, a expansão das 

capacidades humanas enquadra-se perfeitamente e esta conexão estabelece um 

importante encadeamento indireto pelo qual o desenvolvimento das capacidades 

contribui direta e indiretamente para enriquecer a vida humana e tornar as privações 

humanas menos pungentes e mais raras (SEN, 2000).  
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2.2.5 Síntese teórica e contribuições para governança sustentável 

 

De acordo com o exposto na introdução deste capítulo, foram elaborados dois 

quadros que apresentam uma síntese do referencial teórico, com o objetivo de 

proporcionar uma perspectiva sobre os principais conceitos abordados neste 

capítulo e que podem contribuir para os procedimentos de análise desta pesquisa. 

Desta forma, o Quadro 5 apresenta uma síntese sobre o eixo da “Estratégia 

Empresarial” e o Quadro 6 sobre o eixo do “Desenvolvimento Sustentável”. 
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        Quadro 5 – Síntese do referencial teórico estratégia empresarial 

SÍNTESE DO REFERENCIAL TEÓRICO – Estratégia Empresarial 

Conceitos Centrais Abordagens e Definições Referências 

Estratégia - Estabelece caminhos, direções ou programas de ação para 
atingir os objetivos organizacionais; 
- Plano que integra as principais metas, políticas e sequência 
de ações em uma organização; 
- 5Ps da Estratégia: plano, pretexto, padrão, posição e 
perspectiva; e 
- Conceito de aprendizagem e pensamento comum na 
organização.  

Oliveira (2004) 
Mintzberg e Quinn 
(2001) 
Ries e Trout 
(2006) 
Bethlem (2008) 

Princípios dos 
Stakeholders 

- Grupos ou indivíduos que podem ser afetados pelas 
estratégias da empresa em atender os seus objetivos; e 
- Análise e classificação dos stakeholders. 

Stoner e Freeman 
(1994) 
Kluyver e Pearce 
II (2007) 
Wheeler e 
Sillanpaã (1997) 

Estratégia Competitiva - Posicionamento da organização para obter vantagem 
competitiva; 
- Concentração estratégica numa formulação para a 
organização encontrar uma posição para competir em seu 
meio ambiente; e 
- Cinco forças competitivas básicas na indústria. 
 

Kluyver e Pearce 
II (2007) 
Porter (1999) 
 

Estratégia Baseada em 
Recursos 

- Redirecionamento do foco do posicionamento em 
produtos/mercado para a perspectiva baseada em recursos; 
- Competência organizacional; 
- Capacidades estratégicas e fontes de recursos; e 
- Complexidade organizacional e agrupamento de recursos 
produtivos tangíveis e intangíveis. 
 

Kluyver e Pearce 
II (2007) 
Johnson, Scholes 
e Whittington 
(2011) 
Mintzberg, 
Ahlstrand e 
Lampel (2000) 
Penrose (2006 
 

Competências 
Essenciais 

- Capacidades distintiva ou essencial como recursos 
exclusivos para sustentar a vantagem competitiva; 
- Habilidades e capacidades de disponibilizar recursos que não 
possam ser copiados para alcançar vantagem competitiva; e 
- Três testes para diferenciar competência essencial de 
competência não essencial. 
 

Mintzberg, 
Ahlstrand e 
Lampel (2000) 
Prahalad e Hamel 
(2005) 
 

Evolução do Foco 
Estratégico 

- Estratégia empresarial baseada na perspectiva do capital 
humano e intelectual; 
- Foco competitivo: objetivo estratégico, 
ferramentas/perspectivas e recurso estratégico essencial 

Kluyver e Pearce 
II (2007) 
 

Classificações da 
Estratégia 

- Níveis: estratégico, negócio e operacional; 
- Formas: amplitude, concentração, qualidade dos resultados, 
fronteira, recursos aplicados e enfoque; 

Johnson, Scholes 
e Whittington 
(2011) 
Oliveira (2004) 
 

Processo de 
Desenvolvimento das 
Estratégias 

- Abordagem sob o enfoque da visão racional-analítica; 
- Abordagem sob o enfoque da visão da estratégia emergente; 
- As escolas da formação da estratégia  
- Formulação e implementação estratégica; 
- Estratégia e os trade-offs; e 
- Princípios gerais de avaliação estratégica. 
 
. 

Johnson, Scholes 
e Whittington 
(2011) 
Mintzberg e Quinn 
(2001) 
Mintzberg, 
Ahlstrand e 
Lampel (2000) 
Kluyver e Pearce 
II (2007) 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações recolhidas neste referencial teórico. 
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   Quadro 6 – Síntese do referencial teórico desenvolvimento sustentável 

SÍNTESE DO REFERENCIAL TEÓRICO – Desenvolvimento Sustentável 

Conceitos Centrais Abordagens e Definições Referências 

Sociedade Fordista - Padrões massificados de produção e consumo; 
- Trabalhadores são incorporados às classes consumidoras; e 
- Consumo passa a ser relacionado com o lazer. 

 
Souza (2000) 

Sucesso Econômico - Aumento da produção e consumo; 
- Explosão demográfica; 
- Urbanização e grandes aglomerados populacionais; 
- Impactos da atividade humana sobre o meio ambiente; e 
- Poluição. 

 
Souza (2000) 

Efeito Estufa - Poluição atmosférica; 
- Aquecimento global; 
- Intensidade dos eventos climáticos; e 
- Aumento do nível do mar. 

 
Almeida (2009) 
IPCC (2007) 
Souza (2000) 
 

Capital Natural - Recursos naturais, sistemas vivos e serviços do ecossistema; 
- Degradação através da perda da biodiversidade, 
desmatamento, assoreamento dos rios e poluição das águas; 
- Problemas com a saúde pública. 

 
Hawken (1999) 
Souza (2000) 

Recursos Naturais 
Renováveis e Não 
Renováveis 

- Recursos naturais renováveis são provenientes do meio 
ambiente; 
- Recursos naturais não renováveis são provenientes do meio 
ambiente que não se renovam no curto/médio prazo; e 
- Petróleo (não renovável) acarreta os maiores impactos sobre 
as emissões e efeito estufa. 

 
Souza (2000) 

Poluição e Gestão do 
Lixo 

- Redução do fluxo de extração dos recursos, transformação, 
distribuição, consumo e descarte; 
- Revisão dos processos produtivos e alinhamento com o 
funcionamento dos ecossistemas; e 
- Busca de soluções para os hábitos de consumo não 
sustentáveis. 

 
Hawken (1999) 
Laville (2009) 

Mitigação e Adaptação - Mitigação: reduzir e eliminar ações geradoras de impactos 
(produção de bens com grande emissões, processos 
produtivos ineficientes e transportes com alto nível de 
emissões); 
- Adaptação: desenvolvimento de produtos que usem menos 
materiais e gerem menos sobras, uso de novas tecnologias e 
técnicas de eco-design); 

- Foco na funcionalidade e não no produto; e 
- Preservação e racionalização do capital natural. 

 
Almeida (2009) 
Hawken (1999) 

Responsabilidade 
Socioambiental 

- Repercussões dos grandes acidentes ecológicos sobre as 
empresas; 
- A organização como criadora de um elo social; 
- Participação mais direta com a sociedade para minimizar 
danos sociais e ambientais; 
- Interesse coletivo ao invés de particular; 
- Conceito de interdependência; 
- As escolhas de hoje determinam o futuro das próximas 
gerações; e 
- Manifestação através das declarações de missão e valor da 
empresa. 

 
Dias (2009) 
Laville (2009) 
Melo Neto (1999) 
Sachs (2007) 

Desenvolvimento 
Sustentável – 
Conferência de 
Estocolmo (1972) 

- Primeira abordagem intitulada de “eco-desenvolvimento” e 
com enfoque na equidade social, prudência ecológica e 
eficiência econômica; e 
- Complexidade das inter-relações entre os sistemas sócio 
culturais e ecológicos, na esfera do planejamento 
organizacional. 

 
Sachs (2007) 

Desenvolvimento 
Sustentável – 
Comissão de 
Brundtland (1987) 

- Primeiro conceito de desenvolvimento sustentável; 
- Desenvolvimento que permite às gerações presentes, 
satisfazer suas necessidades permitindo às gerações futuras 
fazer o mesmo; e 
- Tripé da sustentabilidade (triple bottom line). 

 
Dias (2006) 
Laville (2009) 

Desenvolvimento 
Sustentável – Eco 92 
Rio de Janeiro 

- Carta da cúpula da terra: consagração do conceito do 
desenvolvimento sustentável; e 
- Otimismo na recuperação dos atrasos em relação às ações 
necessárias para as mudanças. 

 
Laville (2009) 
Sachs (2007) 

Paradoxos do 
Desenvolvimento 
Sustentável e o 
Sistema Capitalista 

- Crescimento selvagem (expansão descontrolada do 
capitalismo global); 
- Baixos padrões de cooperação internacional; 
- Conservadorismo das elites políticas; e 
- Fragmentação e descontinuidade de programas 
governamentais. 

 
Laville (2009) 
Sachs (2007) 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações recolhidas neste referencial teórico. 
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Além disso, foi desenvolvido o Quadro 7 abaixo, com o propósito de apresentar 

um agrupamento das principais contribuições e recomendações teóricas que foram 

observadas neste referencial e que podem contribuir para uma governança 

empresarial em prol do desenvolvimento sustentável. 

 

  Quadro 7 – Governança para o desenvolvimento sustentável 
 

 
GOVERNANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL     
(Contribuições e Recomendações Teóricas) 
 
Enfoque da empresa no desenvolvimento duradouro (desejo dos empresários) em 
sobreposição ao desenvolvimento sustentável para proporcionar visão de longo prazo 
e interação com os stakeholders (partes interessadas). 

Considerar o princípio da “precaução” proveniente dos diálogos com os stakeholders 
para fundamentar e legitimar as estratégias empresariais. 

Implementar novos indicadores organizacionais que considerem os custos sociais e 
ambientais nas estratégias organizacionais em prol do desenvolvimento sustentável. 

Perseguir a racionalização da produção (bens mais duráveis) e do consumo 
(modificações comportamentais por parte da sociedade) 

Gestão da tecnologia em favorecimento à gestão dos recursos naturais para atender 
às necessidades atuais e futuras. 

Desenvolvimento de novos sistemas produtivos com ênfase no pluralismo 
tecnológico e nas estratégias de harmonização: eco-técnicas, diálogo dos saberes e 
conhecimento genuíno. 

Propósito de desenvolvimento além da dimensão técnico-econômica em 
favorecimento às relações humanas. 

Educação organizacional para o desenvolvimento sustentável no intuito de reduzir as 
desigualdades sociais, descentralizar e aumentar a participação e o empoderamento 
das pessoas. 

Ética além do respeito às legislações vigentes ou que passarão a vigorar. 

Declarações organizacionais de missão e propósito que sejam úteis e que contenham 
ações e objetivos que vão além do lucro. 

 

 

 

2.2.6 Considerações sobre o referencial teórico 

 

Através das abordagens teóricas deste referencial foi possível identificar sobre 

o eixo das estratégias empresariais, uma evolução do enfoque da estratégia no 

contexto organizacional, no intuito de proporcionar às empresas vantagem 

competitiva, através de várias perspectivas e por intermédio do seu processo de 

formulação e desenvolvimento. 

Contudo, o alinhamento teórico do eixo das estratégias empresariais sob a 

ótica do desenvolvimento sustentável, possibilitou verificar que se por um lado, a 

evolução histórica das estratégias auxilia a fomentar o desenvolvimento econômico 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações recolhidas das obras 
de Elkington (2001), Laville (2009), Sachs (2007), Santos (2002) e Sen (2000). 
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das organizações, por outro lado, esta trajetória tem intensificado o aumento da 

produção e do consumo, gerando problemas sociais e ambientais que podem 

comprometer o bem estar e a qualidade de vida das gerações futuras. 

Portanto, a convergência destes dois eixos teóricos, confirma a necessidade de 

evolução da consciência empresarial sobre o desenvolvimento sustentável, 

corroborando para a importância do enfoque estratégico da responsabilidade 

socioambiental nas empresas, para que estas participem mais diretamente com a 

sociedade a fim de minimizar os impactos sociais e ambientais, gerados por elas. 

Desta forma, compreende-se que o alinhamento destes dois eixos teóricos, 

pode servir de constructos para promover o desenvolvimento de novas estratégias 

empresariais em prol das dimensões econômica, social e ambiental do 

desenvolvimento sustentável, permitindo as gerações presentes satisfazerem suas 

necessidades sem comprometer as necessidades das gerações futuras. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia que foi utilizada neste 

estudo, com o propósito de justificar o método científico selecionado e as 

respectivas vantagens de sua utilização para alcançar os objetivos traçados nesta 

dissertação. 

Deste modo, demonstra-se a seguir a contextualização do método científico e 

na sequência, são detalhados os procedimentos de desenvolvimento, coleta e 

análise de dados, utilizados nos diferentes estágios do processo de pesquisa. 

Por fim, na etapa final deste capítulo, apresenta-se uma síntese do processo 

metodológico para demonstrar as principais etapas que ocorreram na implantação 

desta pesquisa e os respectivos fluxos que conduziram o seu desenvolvimento. 

 

3.1 Método científico 

 

3.1.1 Abordagem da pesquisa 

 

A escolha do método científico está relacionada pela opção dos procedimentos 

sistemáticos para descrever e explicar uma determinada situação sob estudo e, 

portanto, está baseada em dois critérios essenciais: a natureza do objeto ao qual se 

aplica e o objetivo que se tem em vista no estudo (FACHIN, 2001). 

“O método é um caminho, uma forma, uma lógica de pensamento” (VERGARA, 

1997, p. 12). Assim, segundo Gil (2001), a escolha da metodologia acaba sendo 

essencial para o alcance dos objetivos da pesquisa e é exatamente este método o 

caminho para chegar a um propósito. Para o autor, as questões metodológicas 

referem-se à classificação da pesquisa e aos procedimentos necessários à sua 

realização, como os métodos de coleta e de análise de dados. 

De acordo com o método científico, pode-se optar por abordagens quantitativas 

ou qualitativas. A primeira abordagem se ocupa com a quantificação dos dados, 

utilizando-se de recursos e técnicas estatísticas, sendo muito utilizada por pesquisas 

descritivas, onde se busca descobrir e classificar a relação entre variáveis ou por 

pesquisas conclusivas, onde se procura verificar relações de causa e efeito entre 

eventos (OLIVEIRA, 1999). Já a segunda abordagem, qualitativa, se ocupa com a 

qualificação dos dados, pois estes são resultado de um relacionamento maior e mais 
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flexível com os respondentes e os dados resultantes tendem a ter maior 

profundidade e maior riqueza de contexto, o que também pode proporcionar um 

maior potencial para novos insights e perspectivas futuras (AAKER; KUMAR; DAY, 

2004). 

Com base nos conceitos destes autores, esta pesquisa teve enfoque em uma 

abordagem qualitativa, buscando a profundidade de análise através da qualificação 

dos dados que foram resultantes de um relacionamento flexível com os 

respondentes. 

 

3.1.2 Classificação da pesquisa 

 

De acordo com seus objetivos gerais, as pesquisas podem ser classificadas em 

três grandes grupos: exploratórias, descritivas e explicativas (GIL, 2002). Segundo o 

autor, as pesquisas exploratórias têm o objetivo de proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito através do aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de intuições. 

 A pesquisa exploratória é mais utilizada quando se busca um entendimento 

sobre a natureza geral de um problema e ainda existe pouco conhecimento prévio 

sobre o objeto de estudo (AAKER; KUMAR; DAY, 2004). De acordo com os autores, 

os métodos são muito flexíveis, não estruturados e qualitativos, de forma que a 

pesquisa possa iniciar-se sem pré-concepções, tornando-se valiosa tanto para o 

estabelecimento das prioridades entre as questões de pesquisa, quanto para o 

aprendizado sobre os problemas práticos na sua execução. 

O objetivo da pesquisa exploratória é explorar ou fazer uma busca em um 

problema ou em uma situação para prover critérios e maior compreensão 

(MALHOTRA, 2001). Segundo o autor, as pesquisas exploratórias caracterizam-se 

por versatilidade e flexibilidade em relação aos métodos, já que não são aplicados 

procedimentos e protocolos formais de pesquisa e, assim, raramente abrangem 

questionários estruturados, grandes amostras e planos de amostragem por 

probabilidade. 

Desta forma, levando em consideração que o objetivo da pesquisa foi de 

buscar uma maior compreensão sobre como as práticas gerenciais podem promover 

o alinhamento entre a preservação do capital natural e a gestão com 

desenvolvimento estratégico sustentável - em uma organização - e por existir pouco 
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conhecimento prévio acumulado e sistematizado nesta área, esta pesquisa, quanto 

aos fins, foi classificada de caráter exploratório. 

 

 3.1.3 Métodos de investigação 

 

Segundo Vergara (2003), os tipos de pesquisa podem ser classificados não 

apenas quanto à sua finalidade – nesta pesquisa definida como exploratória – mas 

também  quanto aos métodos de investigação.  

Isto posto e seguindo as proposições da autora, os métodos de investigação 

delineados nesta pesquisa foram: bibliográfica, de estudo de caso e documental. 

Segundo Vergara (1997, p. 46), a “pesquisa bibliográfica é o estudo 

sistematizado, desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais e redes eletrônicas”. 

Neste sentido, esta pesquisa ocorreu através de fontes primárias e secundárias 

e desenvolveu os principais conceitos relacionados às estratégias empresariais e ao 

desenvolvimento sustentável. 

Quanto ao método de investigação de “estudo de caso”, de forma geral, este 

representa a estratégia preferida quando questões do tipo “como” e “por que” 

precisam ser pesquisadas e o pesquisador tem pouco controle sobre os 

acontecimentos, pois o foco está centralizado em fenômenos contemporâneos (YIN, 

2005). 

Segundo o autor, um estudo de caso é “uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes e onde múltiplas fontes de evidências são utilizadas (YIN, 2005, p. 32)”. 

Godoy (1995) complementa a visão de Yin (2005) ao afirmar que os estudos de 

caso se apresentam intimamente ligados aos estudos qualitativos, mesmo que em 

alguns casos possam ser usados dados quantitativos para esclarecer determinados 

aspectos das questões levantadas. 

Além disso, considerando que o contexto do desenvolvimento sustentável 

aplicado às estratégias empresariais, pode necessitar uma visão mais sistêmica e 

holística de toda a organização, os estudos de caso tendem a se caracterizar como 

uma das estratégias de pesquisa mais utilizadas, devido à contemporaneidade do 

tema, bem como ao seu caráter de profundidade e detalhamento. 
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As contribuições de Vergara (2003), Yin (2005) e Godoy (1995) justificaram a 

aplicação do método de estudo de caso nesta pesquisa, pois – através dele – foi 

possível realizar a análise de um ambiente organizacional para responder “como” 

alinhar as estratégias empresariais com a preservação do capital natural, em prol de 

uma gestão com desenvolvimento estratégico sustentável? 

Por conseguinte, devido ao caráter estratégico e operacional dos objetivos de 

pesquisa, tornou-se também necessário realizar uma pesquisa documental, com a 

finalidade de identificar documentos e registros - em geral - que pudessem 

demonstrar o alinhamento dos processos com as ações da empresa, em prol do 

desenvolvimento sustentável. 

 

3.2 Estudo de caso 

 

3.2.1 Justificativa do método 

 

Os estudos de caso possuem uma importante característica: a possibilidade de 

lidar com diferentes fontes de evidências, que podem ser documentos, registros em 

arquivos, observação direta, observação participante ou artefatos físicos - como 

ferramentas - ou uma obra de arte (YIN, 2005). Esta flexibilidade permite a 

triangulação dos dados que podem confirmar ou enriquecer ainda mais as 

informações levantadas. 

Esta característica motivadora, segundo Yin (2005), facilita a investigação do 

estudo de caso, proporcionando - ao pesquisador - enfrentar uma situação 

tecnicamente única, em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos 

de dados como resultado, baseando-se em várias fontes de evidências, com os 

dados precisando convergir em um formato de triângulo e, como outro resultado, 

beneficia o desenvolvimento prévio de proposições teóricas para o pesquisador 

conduzir a coleta e análise de dados. 

Neste mesmo sentido, de acordo com Stoecker (1991), apud Yin (2005, p. 33), 

o estudo de caso não é nem uma tática para a coleta de dados, nem meramente 

uma característica do planejamento em si, mas uma estratégia de pesquisa 

abrangente. 
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3.2.2 Seleção da unidade de análise 

 

De acordo com Yin (2005), a seleção das unidades a serem estudadas em 

estudos de caso, não devem ser aleatórias, mas sim, intencionais. Desta forma, 

devem ser analisados os critérios que possam fortalecer as respostas aos 

questionamentos do problema de pesquisa e possam, também, contribuir para o 

estudo. 

Na visão do autor, uma distinção básica que necessita ser feita ao planejar 

estudos de caso é entre projetos de caso único e de caso múltiplos. Em geral, 

projeto de caso único se justifica quando o caso representa: um teste crucial da 

teoria existente; uma circunstância rara ou exclusiva; um caso típico ou 

representativo; ou quando o caso serve a um propósito revelador ou longitudinal.  

Enquanto a lógica em relação aos projetos de casos múltiplos é igual, estes 

projetos necessitam, porém, ser cautelosamente selecionados para prever 

resultados semelhantes (replicação literal) ou produzir resultados contrastantes 

apenas por razões previsíveis (replicação teórica). 

Com base nestes pressupostos, esta pesquisa foi definida como projeto de 

caso único e foi realizada, de forma intencional, na empresa MERCUR S/A, que foi 

fundada em 1924 e está localizada no Rio Grande do Sul, mais especificamente na 

cidade de Santa Cruz do Sul. 

Dentre os principais critérios de seleção da empresa, um deles se deve ao fato 

de ela atuar no setor industrial da borracha. Deste modo, compreende-se que devido 

ao seu processo de manufatura e transformação da borracha, as conexões entre a 

preservação do capital natural nos processos industriais e o desenvolvimento 

organizacional sustentável, devem surgir de forma transparente no decorrer da 

pesquisa. Além disso, como a empresa possui certificação ISO 9001:2000, entende-

se que a maioria dos seus principais processos operacionais devem estar descritos 

e documentados, o que tende a facilitar o acesso aos documentos e registros no 

decorrer da pesquisa documental. 

Outro critério - tão importante e relevante quanto o anterior - se deve ao fato de 

a empresa estar passando por um processo de reposicionamento estratégico, 

inserindo as principais questões relativas à sustentabilidade na gestão 

organizacional e, por este motivo, as análises provenientes da pesquisa devem 
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proporcionar conhecimentos que promovam entendimentos sobre os objetivos e o 

problema de pesquisa. 

 

3.2.3 Coleta de dados 

 

As evidências para um estudo de caso podem vir de seis fontes distintas: 

documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos (YIN, 2005). Todavia, segundo o autor, é importante 

também dar atenção a alguns princípios predominantes durante a coleta de dados. 

São eles: várias fontes de evidências, um banco de dados para o estudo de caso e 

um encadeamento de evidências. 

A presente pesquisa utilizou - como forma de coleta de dados para o estudo de 

caso - a entrevista e a pesquisa documental através da consulta às várias fontes de 

registro em arquivos. 

 As entrevistas foram em profundidade, através de roteiro semi-estruturado, no 

intuito de proporcionar fluidez, sem deixar de seguir uma linha consistente de 

investigação, o que permitiu atingir através da coleta de dados primários, o 

levantamento de informações que pudessem identificar como as práticas gerenciais 

podem promover o alinhamento entre a preservação do capital natural e a gestão 

com desenvolvimento estratégico sustentável. 

No que tange ao roteiro das entrevistas em profundidade, foram desenvolvidos 

dois modelos, baseados nos objetivos e problema de pesquisa e, norteados pelos 

dois eixos teóricos que compuseram os constructos do referencial deste estudo. 

Ambos os roteiros, são descritos a seguir. 

O primeiro modelo de roteiro, denominado “Apêndice A – Roteiro para a 

Entrevista com a Direção da Empresa”, foi composto por onze questões de 

investigação, as quais se encontravam divididas em três blocos: Bloco A, sobre a 

evolução da consciência organizacional para o Desenvolvimento Sustentável (DS); 

Bloco B, sobre as políticas e diretrizes estratégicas para a gestão em prol do DS e 

Bloco C, sobre os fatores de resistência, desafios e benefícios na gestão para o DS. 

O segundo modelo de roteiro, denominado “Apêndice B – Roteiro para a 

Entrevista com outras Áreas da Empresa”, foi composto por treze questões de 

investigação, as quais também se encontravam divididas em três blocos, sendo que 

os “Blocos A e C” abordavam o mesmo enfoque do “Apêndice A”, enquanto o “Bloco 
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B” ajustou o seu enfoque de investigação para obter informações, sobre as 

principais ações estratégicas para a gestão em prol do DS. 

Antes de iniciar a etapa das entrevistas, os dois modelos de roteiros foram 

submetidos a um pré-teste na empresa, o qual demonstrou que ambos, roteiros e 

respectivos blocos de pesquisa, demonstravam-se coerentes e consistentes para a 

realização da investigação dos objetivos e problema de pesquisa. 

Depois de concluída a etapa de pré-teste dos roteiros de entrevista, realizou-se 

no período de Março a Junho de 2013, quinze entrevistas em profundidade junto à 

empresa, as quais tiveram duração em torno de 90 minutos, totalizando, 

aproximadamente, vinte e duas horas de entrevistas. Ademais, dada à complexidade 

dos blocos do roteiro de entrevista, optou-se pela entrevista individual, presencial e 

gravada (todas foram permitidas), no intuito de procurar assegurar para todos os 

respondentes, uma compreensão similar sobre as questões e, proporcionar para o 

entrevistador, o aprofundamento da investigação sempre que necessário. Por fim, 

todas as entrevistas foram transcritas para possibilitar a análise de conteúdo das 

entrevistas em profundidade, na etapa de tratamento e análise dos dados.  

Neste período em que foram realizadas as entrevistas em profundidade, foram 

mencionados pelos respondentes dados secundários como documentos, planilhas, 

tabelas e gráficos, os quais foram pesquisados na empresa durante a pesquisa 

documental e utilizados posteriormente para apoiar o tratamento e análise dos 

dados. 

  

3.2.4 Seleção dos sujeitos 

 

De acordo com Vergara (1997, p. 50), “os sujeitos da pesquisa serão as 

pessoas que fornecerão os dados de que você necessita”. 

No intuito de promover a triangulação dos dados de forma que os mesmos 

possam ser ainda mais qualificados e levando em consideração a necessidade de 

uma visão sistêmica e holística - devido ao contexto estratégico do desenvolvimento 

sustentável nas organizações - a presente pesquisa foi aplicada nas principais áreas 

da empresa, que são: direção, vendas e marketing, pesquisa e desenvolvimento, 

suprimentos, produção, logística e recursos humanos. 

Em relação ao objetivo de identificar e qualificar as principais ações realizadas 

pela empresa em prol do desenvolvimento estratégico sustentável e o seu 
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alinhamento com o chamado “triple bottom line” - que engloba as questões 

econômicas, sociais e ambientais – as entrevistas foram realizadas com os diretores 

da empresa e com os coordenadores das áreas de vendas e marketing; pesquisa e 

desenvolvimento; suprimentos; produção; logística; e recursos humanos. 

No que tange a análise e estudo de como ocorrem às conexões do capital 

natural com os processos operacionais da empresa, a ênfase da entrevista ocorreu - 

mais especificamente - com os coordenadores, analistas e assistentes das áreas de 

pesquisa e desenvolvimento, suprimentos e produção. 

E, por fim, para levantar os principais fatores de resistência, estrangulamento e 

trade-offs que podem ocorrer no desenvolvimento de uma gestão organizacional 

sustentável, bem como identificar os possíveis benefícios que podem contribuir para 

o posicionamento estratégico da empresa e o desenvolvimento da consciência dos 

colaboradores em prol da sustentabilidade - devido ao caráter sistêmico de pesquisa 

destes dois objetivos específicos - esta investigação ocorreu em todas as entrevistas 

que foram realizadas junto à direção da empresa e os funcionários das demais áreas 

já mencionadas anteriormente. 

O Quadro 8 a seguir demonstra uma síntese dos quinze sujeitos que foram 

entrevistados nesta pesquisa e os respectivos apêndices e blocos de investigação 

que serviram para nortear as entrevistas em profundidade. 
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 Quadro 8 – Sujeitos entrevistados 
 

 
Roteiro de 
Investigação 
 

Blocos de Investigação Sujeitos Entrevistados 

 
Apêndice A 

 
A) Sobre a evolução da 
consciência organizacional 
sobre o Desenvolvimento 
Sustentável (DS). 
 
B) Sobre as políticas e diretrizes 
estratégicas para a gestão em 
prol do DS. 
 
C) Sobre os fatores de 
resistência, desafios e 
benefícios na gestão para o DS. 
 

 
- Membro do Conselho de Administração 
- Diretor Geral 
- Diretor 

 
Apêndice B 

 
A) Sobre a evolução da 
consciência organizacional 
sobre o Desenvolvimento 
Sustentável (DS). 
 
B) Sobre as principais ações 
estratégicas para a gestão em 
prol do DS. 
 
C) Sobre os fatores de 
resistência, desafios e 
benefícios na gestão para o DS. 
 

 
- Coordenador Vendas e Marketing 
- Analista Vendas 
- Analista Marketing 
- Assistente Vendas 
- Coordenador Pesquisa e 
Desenvolvimento 
- Analista PeD 
- Assistente PeD 
- Coordenador Suprimentos 
- Assistente Suprimentos 
- Coordenador Produção 
- Coordenador Logística 
- Analista RH 

 

 

 

3.3 Análise dos dados 

 

De acordo com Vergara (2003), o tratamento de dados consiste em demonstrar 

como se pretende tratar os dados a serem coletados, justificando porque o 

tratamento escolhido é o ideal para o propósito do trabalho. Os dados podem ser 

tratados através de procedimentos estatísticos ou através de procedimentos não 

estatísticos, ou seja, codificando os dados coletados, apresentando-os de forma 

estruturada e analisando-os. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Segundo a visão de Gil (2002, p. 141), “o mais importante na análise e 

interpretação de dados no estudo de caso é a preservação da totalidade da unidade 

social”. Para o autor, um dos maiores problemas na interpretação dos dados no 

estudo de caso se deve à falsa sensação de certeza que o próprio pesquisador pode 

ter sobre suas conclusões, embora este tipo de problema possa ocorrer em qualquer 

outro tipo de pesquisa. 

Yin (2005) complementa esta visão de Gil (2002) ao afirmar que as análises 

das fontes de evidências do estudo de caso é uma atividade relativamente difícil e, 

por esta razão, sugere uma estratégia analítica geral que estabeleça prioridades do 

que deve ser analisado e por quê. 

 

3.3.1 Tratamento e análise dos dados 

 

O tratamento e análise dos dados decorrentes da pesquisa que foi aplicada na 

empresa, ocorreram em duas etapas. 

Como o estudo de caso deve se esforçar para desenvolver uma boa estrutura 

teórica, pois a sua utilização representa grande valia - não apenas na definição do 

projeto de pesquisa e na coleta de dados – mas também na análise e generalização 

dos resultados do estudo de caso (YIN, 2005); na primeira etapa os dados foram 

tratados levando em consideração as principais proposições teóricas que 

conduziram este estudo de caso, no intuito de buscar ampla compreensão sobre 

este fenômeno de caráter contemporâneo. 

Na segunda etapa, os dados das entrevistas transcritas foram analisados, 

interpretados e estruturados de acordo com os três blocos de investigação, os quais 

buscaram além de apresentar a contextualização da empresa, dispor conhecimentos 

sobre o processo de evolução da consciência organizacional para o 

desenvolvimento sustentável; sobre o desenvolvimento das políticas, diretrizes e 

ações estratégicas para a gestão em prol do DS; e sobre os principais fatores de 

resistência, desafios e benefícios que podem ocorrer nesta trajetória. 

O presente estudo apoiou esta etapa de tratamento e análise dos dados, 

através de um processo de triangulação – já mencionado anteriormente por Yin 

(2005) – utilizando-se das múltiplas fontes de evidências coletadas neste estudo de 

caso e a triangulação com os respectivos dois eixos teóricos desenvolvidos: 

estratégias empresariais e desenvolvimento sustentável. 
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Desta forma, por meio da triangulação - segundo o autor - é possível também 

desenvolver a validade do constructo, visto que várias fontes de evidências podem 

também proporcionar várias avaliações do mesmo fenômeno. 

 

3.3.2 Constatações e conclusões 

 

De acordo com Yin (2005, p. 171), “fazer o relatório de um estudo de caso 

significa conduzir suas constatações e resultados para a conclusão”. 

Desta forma, seguindo a sugestão do autor, foi elaborado um relatório escrito 

sobre o estudo de caso único aplicado na empresa, o qual seguiu as seguintes 

premissas: 1) Conclusões e considerações finais relativas aos objetivos e problema 

de pesquisa, através da análise e justaposição das evidências empíricas com o 

referencial teórico; 2) Limitações da pesquisa; e 3) Recomendações e contribuições 

gerenciais. 

 

3.4 Síntese do processo metodológico 

 

Por fim, conforme mencionado no início deste capítulo, foi elaborada uma 

síntese do processo metodológico para demonstrar as principais etapas que 

ocorreram nos procedimentos desta pesquisa e os respectivos fluxos que 

conduziram o seu desenvolvimento. 

De acordo com a Figura 4 a seguir, identifica-se que as três principais etapas 

metodológicas que serviram de orientação para esta pesquisa foram: 

 a) Definição do método científico; 

 b) Desenvolvimento do estudo de caso; e 

 c) Análise dos dados. 

Compreende-se, desta forma, que esta síntese pode proporcionar uma maior 

compreensão e visão, de todo o processo de pesquisa realizado para este estudo de 

caso. 
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    Figura 4 – Síntese do Processo Metodológico 

 

          Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado do método de estudo de caso da obra de Yin (2005). 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Destina-se este capítulo para a apresentação e análise dos principais 

resultados desta pesquisa sobre como as práticas gerenciais em uma organização, 

podem promover o alinhamento entre a preservação do capital natural e a gestão 

com desenvolvimento estratégico sustentável. 

O capítulo está estruturado em duas seções, distribuídos da seguinte forma: a 

seção 4.1 destina-se para apresentação e contextualização da empresa selecionada 

de forma intencional, como unidade de análise deste estudo de caso único.  

Destaca-se nesta seção o novo posicionamento estratégico da organização, 

evidenciado através da sua nova filosofia empresarial e das fontes secundárias de 

informações, coletadas com base na pesquisa documental realizada. 

A seção 4.2, destina-se para a análise dos resultados empíricos e está 

composta por três subseções, as quais foram desenvolvidas e baseadas nos três 

blocos centrais que apoiaram esta pesquisa e que contemplaram as seguintes 

proposições de investigação, descritas a seguir: 

- A subseção 4.2.1 destina-se a apresentar e analisar a trajetória sobre o 

processo de evolução e promoção da consciência organizacional para o 

Desenvolvimento Sustentável na empresa; 

- A subseção 4.2.2 apresenta e analisa as principais políticas, diretrizes e 

ações estratégicas que foram desenvolvidas pela empresa para a gestão em prol do 

desenvolvimento sustentável e o seu alinhamento com a preservação dos recursos 

naturais; e 

- Na subseção 4.2.3 demonstra-se a análise dos principais fatores de 

resistência, trade-offs e mudanças que ocorreram no processo de alinhamento 

estratégico da empresa entre a gestão com desenvolvimento sustentável e a 

preservação dos recursos naturais, bem como se apresenta a análise dos principais 

desafios identificados nesta trajetória e os respectivos benefícios percebidos pela 

empresa, que podem contribuir para o seu posicionamento estratégico perante os 

stakeholders. 

Por fim, a última etapa deste capítulo, destina-se a apresentar uma avaliação 

sobre os resultados gerais atingidos nesta pesquisa, dando ênfase às práticas 

gerenciais identificadas e, que contribuíram para o alinhamento estratégico da 

empresa entre a gestão organizacional e preservação dos recursos naturais. 
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4.1 Apresentação e contextualização da organização 

 

A organização Mercur S/A é uma empresa brasileira, fundada em 1924 pelos 

irmãos, Carlos Gustavo e Jorge Emílio Hoelzel, tornando-se a primeira fábrica de 

borrachas no estado, denominada, naquela época, de Hoelzel Irmãos. 

As primeiras atividades eram voltadas para o conserto de pneus e produção de 

artefatos de borracha. Com o passar dos anos a empresa expandiu seus negócios, 

passando a atuar nos segmentos da Educação (stationery), Saúde (cuidados 

pessoais), Revestimentos e Negócios Internacionais. 

O foco de cada negócio consiste em: 

- Educação: oferecer produtos para correção, organização, escrita e 

artesanato, para que as pessoas possam desenvolver suas capacidades e 

expressar ideias; 

- Saúde: oferecer ao mercado produtos terapêuticos para o bem estar das 

pessoas; 

- Revestimentos: oferecer soluções em polímeros laminados usando a 

tecnologia da borracha; e 

- Negócios Internacionais: gestão internacional (exportações e importações) 

com enfoque de oferecer e distribuir - aos mercados internacionais - produtos dos 

negócios educação, saúde e revestimentos. 

A empresa está localizada no município de Santa Cruz do Sul, no Estado do 

Rio Grande do Sul, onde, atualmente, tem operado a partir de duas unidades 

industriais, uma delas instalada no centro da cidade e outra no Distrito Industrial do 

município. 

A empresa emprega diretamente cerca de 650 funcionários e detém um 

portfólio de mais de 1,5 mil itens, dentre os quais: as tradicionais borrachas de 

apagar, colas, corretivos líquidos, tintas guache e tintas para artesanato, bolsas para 

água quente e gelo, joelheiras, tornozeleiras, bolas para pilates, muletas, bengalas, 

andadores e uma extensa linha de pisos e revestimentos de borracha, como pisos 

táteis e pisos para playgrounds. 

A empresa possui uma estrutura organizacional diferenciada dos tradicionais 

modelos de organograma das empresas, menos verticalizada e composta da 

seguinte forma, conforme Figura 5 a seguir: 
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- Conselho de Administração, Diretor Geral e Facilitação que atuam na direção 

estratégica da empresa; e 

- Pelas demais áreas de Infraestrutura, Serviços Compartilhados, Cadeia de 

Suprimentos, Espaços de Aprendizagem, Clientes, PeD, Estratégia e Incubadora 

que atuam na coordenação da principais operações da empresa, através do formato 

de colegiado em substituição aos tradicionais cargos de gerência e supervisão. 

 

     Figura 5 – Estrutura Organizacional 2013 
 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - 2013

Conselho de Administração

Diretor Geral

Facilitação

Infraestrutura,

Serviços compartilhados

Operação/ Sustentação

Clientes/ P&D

Espaços de

Aprendizagem

Incubadora

Estratégia

Cadeia de 

Suprimentos

 

 Fonte: Mercur S/A. 

 

A empresa atua em todo o Brasil através de rede formada por seus 

coordenadores, vendedores, representantes e promotores de venda e, no exterior - 

através de seu negócio Internacional - comercializa produtos para diversos países, 

localizados nas Américas e Europa. 

A missão da empresa, definida como “Compromisso Institucional” é de “Unir 

pessoas e organizações para construir soluções sustentáveis” e a visão tem 

enfoque estratégico sobre o campo do “bem estar”, sendo este conceituado a nível 

institucional como: “O mundo de um jeito bom para todo o mundo”. 
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Os valores da empresa são denominados como “Direcionadores Mercur” e 

estão descritos conforme Figura 6: 

 

  Figura 6 – Direcionadores Mercur 2013 
 

   

     Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

 Os objetivos estratégicos organizacionais, definidos como “Direcionamentos 

Mercur”, são voltados para as dimensões do desenvolvimento sustentável e tem o 

propósito de apoiar as ações e decisões da empresa nos âmbitos estratégico, tático 

e operacional. A Figura 7 a seguir, apresenta os direcionamentos da empresa: 

 
 

  Figura 7 – Direcionamentos Mercur 2013 
 

   

   Fonte: Mercur S/A. 
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No que tange ao primeiro direcionamento sobre “Insumos não renováveis”, 

para a empresa são aqueles provenientes de recursos naturais que não podem ser 

produzidos, regenerados ou reutilizados em uma escala capaz de sustentar a sua 

taxa de utilização, ou seja, são recursos que existem em quantidades fixas na 

natureza e não podem ser produzidos pelo homem. Este direcionamento tem como 

premissa principal a utilização e priorização de insumos renováveis em todas as 

atividades da empresa. 

Para acompanhar e quantificar os esforços na redução de insumos não 

renováveis, a empresa classifica todos os seus insumos em faixas que variam de 0% 

a 100%, sendo o primeiro o menos renovável e o último o mais renovável. O gráfico 

a seguir foi desenvolvido pela empresa, como indicador específico para o 

monitoramento deste direcionamento e demonstra a melhoria dos resultados obtidos 

no período de 2009 a 2013. Estes resultados serão analisados e aprofundados na 

seção 4.3 que aborda sobre as políticas, diretrizes e ações estratégicas da empresa 

para a gestão em prol do desenvolvimento sustentável e o alinhamento com a 

preservação dos recursos naturais. 

 

                  Gráfico 1 – Indicador Insumos Renováveis 

       

  Fonte: Mercur S/A. 
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Em relação ao direcionamento “Empresa carbono neutro”, a empresa elabora 

anualmente, inventário em relação às suas emissões de gases de efeito estufa 

(GEE). A empresa declara publicamente o seu compromisso de prover a gestão das 

emissões através da prevenção, correção e compensação para atingir o objetivo de 

tornar-se uma empresa “carbono neutro”. O Quadro 9 a seguir, demonstra a redução 

das emissões de GEE, no período de 2009 a 2012: 

 

 Quadro 9 – Relatório anual de emissões de gases de efeito estufa 

 

  Fonte: Mercur S/A 

  

Os direcionamentos que se referem às “Importações” e “Geração de Ocupação 

e Renda”, têm como objetivo acompanhar o processo de redução e substituição 

gradual das importações pela produção interna da empresa, proporcionando, desta 

forma, um incremento na geração de empregos e renda. Estes direcionamentos 

encontram-se alinhados com o processo de pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos e/ou negócios para a empresa, no intuito de garantir a promoção do 

desenvolvimento social e econômico na região. A Tabela 1 a seguir, apresenta os 

esforços em favorecimento a ambos direcionadores, através da demonstração do 

aumento dos totais de compras realizados dentro país em comparação com as 

compras no exterior (importações), no período de 2009 a 2012: 

 

        Tabela 1 – Total de Compras Brasil e Exterior 

         

 Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do site da empresa. 

  

Quanto ao direcionamento da empresa sobre “Testes com organismos vivos”, 

este tem o objetivo de restringir a organização que possua, em seu portfólio, 
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produtos que exijam testes desta natureza em qualquer etapa do seu processo 

produtivo. 

No que tange ao direcionamento referente à “Diferença entre o menor e o 

maior salário”, este tem como propósito, contribuir para que as políticas de 

remuneração e desempenho, cargos e salários da empresa contribuam, 

efetivamente, para uma melhor distribuição de renda e redução das desigualdades 

sociais. 

E no que se refere ao último direcionamento – “Mercado com restrições” – este 

tem o objetivo de tornar público a todos os stakeholders que a empresa não realiza 

negócios de qualquer natureza que envolva processos relacionados à produção de 

tabaco, de material bélico, de bebidas alcoólicas, de jogos de azar, de agrotóxicos 

ou, ainda, de processos produtivos cujas cadeias imponham maus tratos aos 

animais. Este posicionamento confirma a visão estratégica da empresa, de atuar 

estritamente no campo do “bem estar”. 

Além disso, a empresa assume – publicamente - que busca nas suas relações, 

criar condições para prevenir o trabalho infantil ou forçado, através das políticas de 

relacionamento com os seus stakeholders. 

Os indicadores de desempenho da organização levam em consideração na sua 

construção, os direcionamentos da empresa e o propósito de atuação no campo do 

bem estar. 

   Figura 8 – Indicadores Mercur 2013 

   

   Fonte: Mercur S/A. 
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 A Figura 8 anterior, apresenta os doze indicadores da empresa e como estes 

se relacionam com os três eixos voltados para a manutenção do bem estar, sendo 

eles: 

1) o eixo dos recursos essenciais - em favorecimento à preservação da vida e 

compostos pelos indicadores de um a sete; 

2) o eixo relacional - através do compromisso no desenvolvimento do potencial 

humano e compostos pelos indicadores de oito a onze; e 

3) o eixo estrutural - com enfoque em negócios de valor e relevantes para a 

sociedade. 

A empresa desenvolve uma série de projetos que visam inovar em áreas 

estratégicas para a companhia. Em geral estes projetos buscam alternativas que 

ajudem a melhor equacionar os impactos da atuação da empresa, no âmbito 

socioambiental e ampliar os benefícios de seus produtos e serviços para diferentes 

stakeholders. Dentre estes se destacam os projetos: Óleo de Mamona, Borracha 

Natural, Educação e Tecnologias Limpas. 

O projeto “Óleo de Mamona” visa o desenvolvimento de fornecedores locais no 

município de Santa Cruz do Sul, para o produto – óleo de mamona – desde o 

plantio, cultura e manejo da planta; até a produção do óleo. Atualmente, o óleo de 

mamona adquirido é produzido em São Paulo a partir de diversas plantações, 

localizadas na região norte do país. Desta forma, a empresa acredita que através da 

diversificação da cultura da “mamona” no município, a mesma contribui para o 

desenvolvimento da inovação tecnológica local e auxilia na redução da dependência 

do pequeno produtor em relação à cultura do “fumo”. Para isso, conta com parcerias 

das empresas COOPERFUMOS (Cooperativa Mista dos Fumicultores do Brasil) e 

UNISC (Universidade de Santa Cruz do Sul). 

Em relação ao projeto “Borracha Natural”, este tem o propósito de resgatar o 

relacionamento da empresa com as reservas de seringueiras localizadas na região 

Norte, que no passado chegou a representar a principal fonte de suprimento da 

borracha natural para a empresa, porém que teria sido abandonado a partir de 

decisões econômicas e de mercado. Este projeto objetiva incentiva a retomada de 

produção da borracha natural na região denominada Terra do Meio, no município de 

Altamira, no Estado do Pará e prevê o desenvolvimento de tecnologias que 

respeitem a tradição local e forneçam um tipo de borracha de alta qualidade com as 

características que a empresa necessita. As empresas parceiras que apoiam este 
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projeto são o Instituto Sócio-Ambiental (ISA) e o Instituto de Manejo e Certificação 

Florestal e Agrícola (IMAFLORA). 

No que tange ao projeto “Educação”, este surgiu devido à necessidade da 

empresa de obter uma maior compreensão sobre o ambiente da educação no país e 

para proporcionar reflexão sobre o seu propósito de atuação neste campo. Nesse 

sentido, a empresa busca desenvolver a partir do relacionamento com diferentes 

instituições relacionadas à educação e diversas escolas no município de Santa Cruz 

do Sul, uma rede de colaboração que possibilite a construção de produtos e serviços 

que tenham relevância e significado para as pessoas. 

E por fim, o projeto “Tecnologias Limpas” tem o objetivo de buscar alternativas 

inovadoras para a empresa, tanto em materiais quanto em processos, sem limitar-se 

pelas restrições, condições e produtos, atualmente existentes. 

 

4.2 Análise dos resultados empíricos 

 

Esta seção destina-se para a análise dos resultados empíricos e conforme 

mencionado no início deste capítulo, está composta por três subseções, as quais 

foram desenvolvidas e baseadas nos três blocos centrais de investigação que 

apoiaram esta pesquisa: evolução da consciência organizacional – políticas, 

diretrizes e ações estratégicas – fatores de resistência, desafios e benefícios – os 

quais são analisados a seguir.  

 

4.2.1 Evolução da consciência organizacional 

 

Nesta seção, analisa-se a trajetória sobre o processo de evolução e promoção 

da consciência dos colaboradores da empresa sobre o Desenvolvimento 

Sustentável. Com base neste bloco de investigação da pesquisa, foram elaboradas 

as seguintes questões para apoiar o roteiro de entrevistas em profundidade: Como 

ocorreu o processo de evolução em relação à consciência sobre o DS na 

organização? Houve fatores externos e internos que influenciaram este processo? 

Como a empresa promove o desenvolvimento da educação organizacional em prol 

da conscientização em relação ao DS? Qual o propósito da organização em relação 

às três dimensões do DS? 
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Em consonância com as questões acima, pôde-se constatar no decorrer das 

entrevistas que o processo de evolução da consciência organizacional sobre o 

desenvolvimento sustentável teve o seu início a partir de uma grande inquietude - 

por parte da direção da empresa - em relação ao propósito essencial da organização 

e a respectiva razão de sua existência. 

“Nós tínhamos uma ideia na qual era preciso ser feito algo com relação ao 

propósito que acreditávamos que a Mercur tinha, mas não sabíamos exatamente 

como transformar essa nossa vontade de colocar um propósito mais forte no dia-a-

dia da operação da empresa.” (Membro do conselho de administração da empresa). 

Na visão do membro do conselho de administração, o propósito essencial de 

uma organização, reside em compreender que a empresa não é feita, simplesmente, 

para cumprir um modelo econômico financeiro e, portanto, deve considerar em suas 

declarações institucionais, o compromisso com a sociedade e o meio ambiente. 

Segundo ele, esse propósito já existia desde a sua fundação, porém teria se perdido 

ao longo do tempo, à medida que a trajetória da empresa - nestes quase 90 anos - 

distanciava-a dos seus fundadores e o aumento da produção e do consumo, 

tornavam os ambientes dos negócios, cada vez mais competitivos. 

Esta postura da direção de questionar o propósito de atuação da empresa 

moveu-se ao encontro dos conceitos desenvolvidos por Elkington (2001). Segundo o 

autor, a sociedade depende da economia e a economia depende dos ecossistemas 

e, portanto, para as organizações obterem o sucesso, estas não deveriam apenas 

concentrar-se em objetivos de foco financeiro, mas também, em objetivos sociais e 

ambientais. 

Dessa maneira, apoiando a visão de Elkington (2006), pois conforme o seu 

entendimento, no atual contexto contemporâneo das organizações, o compromisso 

com o tripé da sustentabilidade (Triple Bottom Line) passou a ser de 

responsabilidade do conselho de administração da empresa, visto que, ao invés da 

empresa apenas concentrar-se no atendimento legal das questões ambientais, 

novas questões atuais passaram a despontar, como por exemplo: Qual é o propósito 

do negócio da empresa? E de quem deve ser a palavra e responsabilidade de 

comunicar a forma como as empresas são geridas? 

O diretor geral da empresa corrobora com esta visão e, segundo sua opinião, 

esta consciência já existia em decorrência da própria formação da família acionista 

majoritária, que começava a manifestar uma preocupação diferenciada em relação 
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ao papel social e ambiental da empresa, talvez ainda não na intensidade do 

entendimento sobre o que era a sustentabilidade, mas com um claro propósito que 

caminhava ao encontro destes princípios. 

As abordagens teóricas de Mintzberg e Quinn (2001, p. 20) remetem ao 

conceito de estratégia empresarial como “[...] planos que integram as principais 

metas, políticas e ações de uma organização em um todo coerente”, confirmando 

este sentimento de preocupação da empresa em relação ao seu propósito essencial 

e a congruência com o “todo coerente”, citado pelos autores, no processo de 

formulação da estratégia empresarial e no estabelecimento dos caminhos e direções 

futuras da organização. 

Esta preocupação inicial da empresa em relação ao seu papel social e 

ambiental move-se ao encontro dos estudos desenvolvidos por Castells (2005), em 

relação à evolução da consciência ambiental por parte da sociedade que está 

conduzindo a humanidade em direção a um novo estágio, no qual a cultura humana 

busca resgatar a natureza - através da sua renovação e preservação - como uma 

forma também de resgatar a própria cultura humana.  

Toda esta inquietude, por parte da direção, fez com que a empresa se voltasse 

a buscar novos conhecimentos - além das tradicionais fronteiras das relações com 

os seus públicos (stakeholders) - e que pudessem ajudá-la, neste processo de 

resgate da significação do seu propósito, a fazê-la operar, novamente, conforme 

pensavam os seus fundadores. 

Uma destas novas fontes de conhecimentos ocorreu através da parceria com o 

Instituto Paulo Freire. A empresa entendia que esta necessidade de refletir sobre o 

seu propósito de atuação e existência não estava no tradicional modelo baseado em 

cursos de treinamentos, mas sim, em um novo modelo baseado na conscientização 

das pessoas, através dos conceitos de liberdade e autonomia. Segundo a direção da 

empresa, “as pessoas” é que seria a chave que tornaria possível esta mudança de 

posicionamento e o desenvolvimento da nova cultura organizacional. 

Desta forma - sob o ponto de vista da direção - para que o processo de 

evolução da consciência organizacional sobre o desenvolvimento sustentável 

pudesse ser disseminado em toda a organização, seria necessário que as próprias 

pessoas da empresa assumissem um papel mais participativo nos processos de 

decisão. 
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Portanto, a parceria com o Instituto Paulo Freire buscaria desenvolver - a partir 

desta intenção - um modelo onde o processo de aprendizagem organizacional 

ocorresse através da facilitação da participação das pessoas da empresa, 

independente da sua função ou cargo, conforme citação da própria direção: 

“entendemos que no modelo tradicional de gestão empresarial, muitas vezes, se 

subentende que o chefe sabe mais que seu subordinado, tomando, seguidamente, 

uma decisão independente do que pensa um subordinado, que está lá no meio da 

operação [...] e nisso o Instituto Paulo Freire prestou grande ajuda, pois nos ensinou 

a entender este processo, facilitando nossa compreensão e entendimento para que 

pudéssemos fazer acontecer esta mudança aqui dentro da empresa”. 

Este novo modelo de aprendizagem organizacional, identificado na pesquisa, 

confirma as abordagens teóricas de Bethlem (2008), que definia o desenvolvimento 

da estratégia como um conceito de aprendizagem que - para ser tornado real e bem 

executado - necessitava ser aprendido por várias pessoas e aceito por todas elas, 

proporcionando o que ele denomina de “pensamento comum”. 

Comenta o diretor geral da empresa que um grupo de aproximadamente 100 

pessoas, participou deste modelo de processo de aprendizagem organizacional, 

desenvolvido em parceria com o Instituto Paulo Freire, formado por colaboradores - 

da direção até as pessoas responsáveis pela limpeza - que pudessem representar 

cada área da empresa, independente de seu cargo, função, conhecimento ou grau 

de instrução. As pessoas que participavam do processo tinham a função de 

apresentar suas aprendizagens para as outras pessoas que não participavam deste 

programa, a fim de multiplicar este conhecimento para os demais 520 colaboradores 

da empresa. 

A direção da empresa compreende que - através deste processo de 

aprendizagem e participação dos colaboradores - está buscando tornar o seu 

processo de gestão mais horizontalizado e menos hierarquizado, para que as 

pessoas possam participar de forma mais homogênea, dentro de um processo de 

troca de saberes e intercâmbio de conhecimentos, conforme explica o membro do 

conselho de administração: “[...] acreditamos que não é necessário ninguém mandar 

em ninguém; o que é necessário seria entrar em acordo, sabendo o porquê de um 

fazer alguma coisa, e o porquê de outro fazer outra coisa e como essas coisas se 

unem e geram algo maior e melhor”. 
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Por conseguinte, os conceitos de Sen e Kliksberg (2010) apoiam este novo 

modelo de aprendizagem desenvolvido pela empresa, em prol da conscientização 

organizacional sobre o desenvolvimento sustentável, pois - segundo a visão destes 

autores - só há desenvolvimento sustentável quando aumentam o que eles 

denominam de os “graus de liberdade”, os quais dizem respeito às reais opções de 

que dispõe cada ser humano para desenvolver, com autonomia, todas as suas 

potencialidades. 

Conforme também exposto por outro diretor, já existia, na organização, a 

consciência em relação à redução do desperdício e à reutilização de resíduos no 

processo produtivo. Entretanto, na época, esta consciência não estava associada ao 

equilíbrio das três dimensões do desenvolvimento sustentável: social, ambiental e 

econômica, visto que o objetivo estava mais inclinado para o esforço de reduzir 

custos e despesas, buscando proporcionar margens mais saudáveis e preços mais 

competitivos e que oportunizassem o crescimento do faturamento e, até mesmo, o 

desenvolvimento de novos produtos. 

De acordo a direção da empresa, o processo de desenvolvimento da 

consciência dos colaboradores da empresa sobre a responsabilidade da mesma em 

relação ao futuro do planeta e das pessoas, foi acelerado quando, em 2009, a 

empresa realizou uma mudança de ruptura no seu modelo de gestão, até então por 

UEN (Unidade Estratégica de Negócio), alterando o seu tradicional organograma 

verticalizado para uma organização mais horizontalizada e descentralizada. 

Conforme pesquisa documental realizada na empresa, a Figura 9 a seguir, 

evidencia esta mudança na estrutura da organização, se comparada com a Figura 5, 

apresentada na seção anterior deste capítulo. 
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     Figura 9 – Estrutura Organizacional 2009 
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Fonte: Mercur S/A. 
 
 

Dentre os principais objetivos que inspiraram a direção, para essa mudança na 

estrutura da empresa, identificou-se a intenção de extinguir os tradicionais cargos 

departamentais e suas respectivas funções e responsabilidades, por uma nova 

estrutura focada na gestão através de “colegiados”. Através de uma estrutura de 

colegiados - segundo a ótica do membro do conselho de administração da empresa: 

“[...] as pessoas não mais trabalhariam sozinhas, bem como não teriam a pretensão 

de terem, sozinhas, a responsabilidade sobre uma determinada decisão, nem 

tampouco a pretensão de serem as únicas a saberem a melhor decisão a ser 

tomada diluindo, assim, as decisões e as responsabilidades”. 

Esta mudança no desenho do organograma da organização, apoiada por um 

novo processo de aprendizagem organizacional para tornar as pessoas mais 
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autônomas e participativas, corroboraram com a abordagem de Sachs (2007) a 

respeito da importância do desenvolvimento de novos desenhos produtivos nas 

organizações que possibilitem utilizar a mais ampla gama possível de 

complementaridades entre os diferentes setores, viabilizadas através de reformas 

profundas das práticas educativas convencionais nas organizações.  

Outro objetivo identificado com esta mudança - além de propiciar uma 

participação de forma mais equânime por parte dos colaboradores da empresa - 

estaria relacionado com o processo de facilitação à entrada dos “stakeholders”, no 

processo de participação da gestão da empresa. Segundo citação de um dos 

diretores: “[...] esta mudança facilita a entrada de stakeholders, principalmente 

voluntários ou novos colaboradores, visto que eles já entram em uma estrutura sem 

grandes hierarquias, mais equilibrada em termos de decisões, conversas e 

entendimento das técnicas ou processos que necessitam ser definidos e decididos”. 

As abordagens teóricas de Kluyver e Pearce II (2007) ratificam esta 

importância de participação dos stakeholders no processo de participação da gestão 

da empresa, pois - segundo eles - facilita a identificação e priorização das principais 

necessidades, proporcionando a clareza necessária no processo de formulação das 

estratégias empresariais. 

Nesse mesmo sentido - para a autora Laville (2009) - a relevância sobre o 

princípio da precaução no universo empresarial reforça, também, a importância das 

práticas de diálogo com os stakeholders, a fim de fundamentar as estratégias da 

empresa, tanto em relação aos argumentos econômicos, científicos e técnicos, 

quanto em relação aos argumentos ambientais e sociais.  

Para apoiar este processo de mudança da estrutura organizacional e 

proporcionar um maior engajamento de seus colaboradores, foi desenvolvido um 

novo “Compromisso Institucional”: Unir pessoas e organizações para construir 

soluções sustentáveis, em substituição à missão da empresa que, na época, era: 

Desenvolvimento humano para gerar soluções inovadoras para os mercados 

em que atua. Esta mudança segundo a direção da empresa era necessária porque - 

no entendimento da organização - a sustentabilidade não é uma propriedade 

individual, mas sim, uma rede complexa de relações, na qual cada atividade 

realizada para atingir os seus próprios objetivos tem, potencialmente, implicações 

em pessoas e organizações, além de requerer o uso de recursos e de gerar 

impactos de diferentes naturezas e dimensões. 
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O alinhamento da declaração de missão da empresa com a sua própria 

responsabilidade socioambiental é citado - pela autora Laville (2009) - como uma 

maneira simpática de a empresa demonstrar o seu comprometimento socioambiental 

com a razão de ser (propósito) da empresa, para além da obtenção de lucro. 

Segunda a autora, não se trata de privar a empresa de seu único meio de 

sobrevivência – o lucro – mas, sim, consagrá-la inteiramente a um objetivo não 

lucrativo. 

Com a alteração da missão, a empresa realizou – ao mesmo tempo - um 

diagnóstico interno com os seus colaboradores, a fim de verificar o entendimento e 

compreensão que eles faziam sobre a visão e os valores da empresa. Assim, a 

empresa elaborou um questionário com questões que buscassem respostas a esta 

investigação, bem como foram inseridas outras questões referentes ao 

desenvolvimento sustentável, no intuito de entender a compreensão dos 

colaboradores sobre a sustentabilidade. De acordo com o relato do membro do 

conselho de administração: “[...] conseguimos entender que aqueles princípios que 

nós tínhamos inserido como visão e valores até faziam sentido. Entretanto, estavam 

colocados de uma forma que não se adequavam à estratégia da empresa. Então, 

nós os reescrevemos de outra forma, tentando fazer com que eles fizessem mais 

sentido aos propósitos e relacionando-os à estratégia em prol da sustentabilidade”. 

Desta forma, pôde-se constatar que a empresa realinhou os seus valores aos 

novos princípios de negócio, visto que ela compreende que este alinhamento é de 

fundamental importância para o reposicionamento estratégico frente ao 

desenvolvimento sustentável. 

A Figura 10, elaborada com base nos registros coletados através da pesquisa 

documental, apresenta os valores da empresa em 2009 e evidencia o exercício de 

reposicionamento destes valores para os “Direcionadores Mercur”, conforme Figura 

6, apresentada na seção 4.1 deste capítulo. 
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       Figura 10 – Valores Mercur 2009 
 

   

   Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

  

No que tange à visão da empresa, pôde identificar na fala de um dos diretores 

que a respectiva visão em 2009 - que era de “ser uma empresa de atuação 

mundial com marca reconhecida internacionalmente nos conceitos de 

expressão de ideias e de bem estar das pessoas” - também sofreu modificações, 

visto que a área estratégica de atuação da empresa passou a ser prioritariamente as 

“pessoas”, ao invés, exclusivamente, dos “produtos ou serviços” que a mesma 

produz. 

Desta forma - segundo a direção da empresa – a evolução da compreensão da 

organização em buscar produzir coisas que tenham relevância para pessoas, grupos 

ou sociedade, utilizando o mínimo de recursos possíveis e poluindo menos – 

modificou a visão ou o propósito de atuação da empresa que passou a ser o “bem 

estar”, definido a nível institucional como “O mundo de um jeito bom para todo o 

mundo”, citado na seção anterior. 

Esta redefinição da visão ou propósito de atuação da empresa em um contexto 

de responsabilidade ampla com o planeta e a humanidade move-se ao encontro do 

conceito de Melo Neto (1999) sobre a responsabilidade socioambiental da empresa 

de participar - mais diretamente - das ações comunitárias nas regiões em que atua e 

no compromisso de minorar os danos sociais e ambientais decorrentes da sua 

atividade. 
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O aperfeiçoamento da educação dos colaboradores da empresa em prol da 

consciência organizacional sobre as três dimensões do desenvolvimento 

sustentável, ocorreu segundo a empresa, através de constantes treinamentos 

internos e palestras de empresas que prestam consultorias nesta área; escolas e 

institutos de educação; e, também, através do constante incentivo à leitura por 

intermédio de indicações de artigos, revistas, filmes e documentários, sempre 

relacionados com as dimensões social e ambiental do desenvolvimento sustentável. 

Conforme constatado nas entrevistas, os primeiros conteúdos teóricos que 

fizeram parte deste programa de aperfeiçoamento da educação dos colaboradores 

em prol do desenvolvimento sustentável estavam, inicialmente, voltados para o 

exercício da emancipação das pessoas e resgate da autonomia e da liberdade. De 

acordo com a coordenadora de recursos humanos: “[...] a empresa contratou o 

Instituto Paulo Freire para o desenvolvimento metodológico desta etapa do 

programa e, juntos com eles, elaboramos oficinas que contemplaram em torno de 

cem colaboradores - das mais diversas áreas e níveis da organização – buscando, 

assim, o envolvimento e comprometimento em todos os níveis”. 

Segundo ela, novos conteúdos teóricos foram desenvolvidos – dando 

continuidade ao programa - contemplando conhecimentos sobre o aquecimento 

global e o efeito estufa, o comércio justo, o meio ambiente, além de outros saberes 

relacionados às dimensões ambiental e social. Comenta ainda a coordenadora que 

o aprimoramento da educação organizacional em prol do desenvolvimento 

sustentável deve fazer parte de um programa de educação continuada da 

organização para garantir a disseminação destes princípios orientadores para além 

dos limites de relação da empresa. 

Este exercício de emancipação, de resgate e de autonomia das pessoas - que 

a empresa está buscando – é fundamental, de acordo com Sen e Kliksberg (2010), 

para deixar de ver as pessoas somente em termos de suas necessidades, o que 

levaria, certamente, a uma visão restrita da humanidade. 

Segundo estes autores, a abordagem do “desenvolvimento como liberdade” - 

que se traduz através da ênfase no desenvolvimento das liberdades sustentáveis do 

ser humano - é parte de um contexto que se estende muito além da satisfação das 

necessidades atuais de liberdades, sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações de terem as mesmas ou até mais liberdades. 
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Desta forma, finaliza-se esta seção constando-se que dentre as principais 

práticas gerenciais - utilizadas para o alinhamento da consciência organizacional 

sobre a preservação dos recursos naturais em prol da gestão com desenvolvimento 

estratégico sustentável – o eixo central que norteou as melhores práticas da 

organização, baseou-se no desenvolvimento da aprendizagem organizacional para 

possibilitar reflexão sobre a importância da responsabilidade social e ambiental que 

a empresa deve desenvolver em paralelo ao seu papel econômico. 

Além disso, percebe-se que o exercício de resgate da participação, 

emancipação e autonomia das pessoas, proporcionou o desenvolvimento do 

pensamento comum da empresa por intermédio do incentivo às constantes trocas de 

conhecimentos entre stakeholders internos e externos, favorecendo o 

desenvolvimento de estratégias empresariais, mais consistentes. 

 

4.2.2 Políticas, diretrizes e ações estratégicas 

 

Nesta seção, analisa-se o caminho percorrido pela empresa no 

desenvolvimento das políticas, diretrizes e ações estratégicas para a gestão 

organizacional em prol do Desenvolvimento Sustentável. Com base neste bloco de 

investigação da pesquisa, foram elaboradas as seguintes questões para apoiar o 

roteiro de entrevistas em profundidade: O que é importante levar em consideração 

no desenvolvimento das políticas, diretrizes e ações estratégicas da organização 

que corroborem com as dimensões do DS? A organização possui um planejamento 

estratégico norteado para as três dimensões do DS? Os interesses dos stakeholders 

foram levados em consideração no processo de construção do planejamento 

estratégico da organização? Como ocorre a gestão dos recursos naturais nos 

processos operacionais em que você atua? Quais foram os principais impactos 

decorrentes da gestão em prol do DS, nas estratégias voltadas para produtos ou 

processos no seu setor?   

Conforme identificado nas entrevistas, a empresa possui três premissas 

fundamentais que são levadas em consideração no desenvolvimento das suas 

políticas e diretrizes estratégicas organizacionais. 

A primeira premissa está relacionada com o seu principal direcionador 

estratégico, “atuamos em função das pessoas”, como fator essencial em relação aos 

processos operacionais da empresa, a fim de proporcionar e garantir que a 
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produção de seus produtos ou serviços tenha uma legítima relevância para as 

pessoas e represente um verdadeiro significado para elas. Esta primeira premissa 

pode ser certificada, conforme citação do membro do conselho de administração da 

empresa: “[...] o propósito considera que as pessoas são partes de toda a atividade, 

tanto da empresa quanto da sociedade, somos nós - por meio de nossas atitudes e 

ações - que movimentamos a sociedade. Por sua vez, a sociedade irá se 

movimentar de uma forma mais justa, mais equânime e solidária, à medida que as 

pessoas puderem participar mais dela”. 

Segundo Kluyver e Pearce II (2007), o foco atual da estratégia empresarial não 

está mais somente na perspectiva baseada em recursos produtivos tangíveis e 

intangíveis, de Penrose (2006) e Barney (2001). Na ótica destes autores, o atual 

foco está mais direcionado às perspectivas do capital humano e intelectual que 

corroboram com a primeira premissa - citada pela empresa - para o processo de 

formulação de suas políticas estratégicas. 

A segunda premissa diz respeito à redução ou compensação dos impactos 

provenientes da sua operação sobre o meio ambiente, sendo que a terceira 

contempla a manutenção da saúde financeira da empresa, garantindo a 

rentabilidade mínima contratada junto aos seus acionistas. 

O conjunto destas três premissas consideradas pela empresa no 

desenvolvimento de suas políticas e diretrizes estratégicas moveu-se ao encontro da 

teoria de Elkington (2001) sobre o conceito do “Triple Bottom Line (TBL)”, ao 

conceber em seu sistema operacional de sustentabilidade as variáveis social, 

ambiental e econômica, de forma que todas fossem consideradas igualmente e 

assim, buscando criar valor agregado em múltiplas dimensões. 

Outra importante consideração relatada pela direção - em relação ao processo 

de desenvolvimento de políticas estratégicas organizacionais - diz respeito à 

conexão das respectivas políticas com o propósito, princípios e direcionadores da 

empresa e que possam fazer sentido tanto para a vida profissional quanto para a 

vida pessoal, visto que o ser humano é uma só pessoa. Esta consideração pode ser 

percebida através de citação da direção da empresa: “[...] a nossa preocupação é 

saber como criar princípios que façam sentido na operação da empresa e vice-versa 

[...] Essa é a grande arte a ser construída na empresa: fazer a estratégia funcionar 

de acordo com aquilo que tem como propósito de vida profissional e pessoal”. 
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Além disso - segundo a empresa - esta condição deve fazer parte integrante do 

processo de formulação estratégica para que, realmente, exista consistência 

estratégica. E se não for possível identificar esta consistência, é porque uma delas 

não é verdade, ou seja, ou a estratégia organizacional não é verdadeira ou o 

propósito da empresa não é verdadeiro. Para a empresa, quando os dois são 

verdadeiros, eles se complementam e caminham – harmonicamente - em prol do 

desenvolvimento sustentável. 

A direção da empresa também relata que a sua fundamentação estratégica, 

atualmente, está muito mais direcionada ao propósito da empresa e ao seu 

compromisso com o desenvolvimento sustentável através dos seus novos 

direcionadores e direcionamentos, do que exclusivamente aos interesses do 

mercado. 

Esta inclinação - na ótica da direção - é fundamental para que a empresa 

possa manter o seu principal foco em alinhamento com seu propósito, 

direcionadores e direcionamentos. Entretanto, isso não quer dizer que a empresa 

não monitore o mercado em que atua, pois ela reconhece a importância de manter a 

sua saúde financeira equilibrada neste período de transição de seu posicionamento 

e, para isso, estabelece rotinas e objetivos - junto ao mercado - que precisam ser 

atingidos. 

Para a empresa, como os “direcionadores” dizem respeito aos princípios de 

negócio e os “direcionamentos” aos objetivos estratégicos, esta compreende que 

“estratégia” e “princípios” precisavam estar alinhados e necessitavam de ser 

mensurados a partir de novos indicadores, conforme apresentado na seção 4.1 

deste capítulo, através da Figura 8. A declaração a seguir do membro do conselho 

de administração, corrobora com esta intenção de alinhamento estratégico entre as 

pessoas da organização: “[...] organizamos um grupo de pessoas para trabalhar em 

cima de novos indicadores que nos ajudassem neste acompanhamento [...] os quais, 

depois que foram elaborados, foram legitimados - dentro da empresa - através de 

reuniões, palestras e seminários, no intuito de que todos os compreendessem”. 

Esta forma de desenvolvimento - no entendimento da direção da empresa - no 

qual as pessoas participam do processo, era de vital importância para que todos 

entendessem e soubessem de que maneira poderiam participar - direta ou 

indiretamente - de determinados indicadores, possibilitando, assim, que eles 
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fizessem sentido para os colaboradores e, deste modo, tivessem mais chances de 

alcançar o sucesso em sua implementação. 

No decorrer das entrevistas, pôde-se identificar que o desenvolvimento das 

políticas estratégicas da empresa busca, também, levar em consideração os 

impactos sobre os stakeholders, pois a mesma compreende que, desta forma, 

estará contemplando os impactos que a sua operação poderá causar em todas as 

partes interessadas e com as quais mantém relacionamento, seja este direto ou 

indireto. 

Esta consideração da empresa com os stakeholders corrobora com as 

contribuições de Kluyver e Pearce II (2007). Segundo eles, uma boa estratégia 

empresarial deve convergir para a criação de valor para os acionistas, parceiros, 

fornecedores, funcionários e para a comunidade, através da satisfação das 

necessidades e dos desejos das principais partes interessadas, de uma forma 

melhor do que as outras empresas. Ademais, na ótica de Laville (2009), o trabalho 

de identificação das partes interessadas é uma etapa fundamental no engajamento 

da empresa na via do desenvolvimento sustentável, contribuindo para sua reputação 

e sua prosperidade, no longo prazo. 

A partir dessas constatações, a empresa tem buscado considerar todas as 

pessoas que têm alguma relação neste processo e, até mesmo, convidar algumas 

delas para fazerem parte de algum dos projetos internos da empresa. Segundo a 

direção: “[...] isso se deve à necessidade de sabermos como funciona, na prática, a 

vida real e também para não nos enganarmos ou ficarmos restritos às experiências 

e simulações internas”. 

Salienta-se ainda que em relação aos interesses dos stakeholders - dentre eles 

os clientes, acionistas, colaboradores e prestadores de serviços – identificou-se nas 

entrevistas que estes também são levados em consideração no processo de 

construção de ações estratégica pela empresa. Desta forma, a empresa 

compreende que está considerando os verdadeiros impactos que pode causar para 

estas e outras partes interessadas, com as quais mantém constante relacionamento, 

seja de forma direta ou indireta. 

Neste sentido, um exemplo de ação desenvolvida pela empresa que se pôde 

constatar na entrevista com a coordenadora da área de Suprimentos, diz respeito às 

convenções anuais com os prestadores de serviços de transporte, tanto a montante 

quanto a jusante, para a construção de ações estratégicas. Estas convenções são 
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realizadas na própria empresa, onde as principais empresas que prestam serviços 

de transportes logísticos participam, tanto para a entrada de insumos e matérias-

primas, quanto para a distribuição dos produtos acabados. 

O objetivo destas convenções segundo a fala da coordenadora: “[...] é o de 

engajar este grupo de fornecedores no processo de conscientização sobre as 

dimensões do desenvolvimento sustentável, promovendo o debate sobre as 

questões ambientais e sociais”. 

No âmbito das questões ambientais, o principal tema de debate está 

relacionado à poluição e aos impactos das elevadas emissões - oriundas de gases 

de efeito estufa sobre o meio ambiente e sua relação com o aquecimento global. Já 

no âmbito das questões sociais, os temas centrais estão relacionados com o bem 

estar das pessoas, a integridade física dos funcionários e, principalmente, dos 

motoristas, devido às longas jornadas de trabalho, assim como, também, às 

questões de conduta ética sobre algumas problemáticas relacionadas à prostituição 

infantil e ao consumo de drogas. 

Como a empresa realiza avaliações semestrais de seus fornecedores, esta 

ação tem proporcionado uma evolução das avaliações, buscando, assim, investigar 

se os fornecedores que já participaram destas convenções estão desenvolvendo 

ações internas em suas empresas, em prol deste processo de conscientização e 

responsabilização com as questões ambientais e sociais. 

No que tange ao desenvolvimento das ações estratégicas em prol do 

desenvolvimento sustentável, pôde-se identificar na pesquisa que o eixo central está 

baseado no primeiro direcionador da empresa, que diz respeito à importância de 

atuar em função das pessoas. 

Neste sentido, na ótica dos coordenadores entrevistados, a primeira grande 

mudança que ocorreu na empresa - com base neste direcionador - foi a de tornar 

sua gestão mais descentralizada. Assim, ao considerar verdadeiramente as 

pessoas, será preciso acolher suas contribuições, evitando o tradicional modelo 

organizacional hierárquico, verticalizado e de cima para baixo. De acordo com o 

coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento: “[...] este envolvimento mais 

horizontalizado, entre os colaboradores e as áreas, tem proporcionado às pessoas 

da empresa, além do aprendizado coletivo, um entendimento sobre os impactos de 

suas ações e decisões nas outras áreas da empresa, bem como em toda a cadeia 

de suprimentos, tanto a montante quanto a jusante”. 
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Desta forma, pôde-se perceber que a intenção da empresa de buscar atuar em 

função das necessidades das pessoas, tornando a gestão mais descentralizada e 

participativa para proporcionar aprendizagem organizacional, apoiou a abordagem 

de Sen e Kliksberg (2010), pois segundo estes autores, as pessoas têm além de 

necessidades; seus próprios valores; e assim, prezam pela sua capacidade de 

raciocinar, avaliar, agir e participar. 

Para tornar acessível, aos colaboradores, este novo modelo de gestão mais 

descentralizado, a direção da empresa tinha o entendimento de que era fundamental 

proporcionar novos espaços de diálogo e convivência, no dia a dia das atividades 

dos colaboradores. Para esta finalidade foi criado o “espaço roda viva”, no intuito de 

facilitar a aprendizagem e desenvolvimento organizacional. 

O espaço roda viva é um encontro de pessoas com um tópico específico ou 

não, onde as mesmas levam - para conhecimento do grupo - suas preocupações ou 

suas realizações ou, ainda, queiram compartilhar as suas vivências. De acordo com 

o diretor geral da empresa, este espaço possibilita que ocorra - através do 

compartilhamento das necessidades das pessoas - um processo de troca de 

conhecimento, opiniões e pontos de vista sobre uma determinada situação ou fato. 

Assim - através de diálogo aberto e intenso - o grupo define, conjuntamente, 

pela decisão mais adequada, desenvolvendo um espírito de cooperação e 

colaboração. Segundo a fala do diretor geral: “[...] quanto mais multidisciplinar o 

grupo, entende-se que melhor será o processo de diálogo e construção, por mais 

que também seja possível ocorrer em um grupo ou área específica”. 

Desse modo, verificou-se que a criação destes espaços de diálogo no modelo 

de gestão da empresa, conduziram ao princípio do “pluralismo tecnológico”, citado 

por Sachs (2007) através do estímulo ao “diálogo dos saberes”, o qual ocorreria por 

intermédio de uma combinação criativa de inovações e por diferentes expressões de 

conhecimento genuíno, ajustado à especificidade de cada contexto histórico e sócio-

ecológico. 

No que se refere às análises das ações em prol da preservação dos recursos 

naturais, identificou-se através da entrevista com a área de Suprimentos, ação 

estratégica com a intenção de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, 

oriundos do transporte de insumos e matérias-primas dos fornecedores para a 

empresa e, relacionada com o direcionamento da empresa de ser “Carbono Neutro”. 
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Neste sentido, comenta a coordenadora que a área de Suprimentos iniciou um 

processo de mapeamento dos seus principais fornecedores, buscando identificar a 

sua localização, o volume de toneladas transportadas e as respectivas emissões de 

gases efeito estufa da origem até o recebimento na empresa. 

Com base neste mapeamento, a empresa buscou verificar e identificar - no seu 

entorno - quais possíveis fornecedores, novos ou não, poderiam suprir as 

necessidades de insumos e matérias-primas da empresa, proporcionando, assim, a 

redução das emissões e dos custos diretos ou indiretos de deslocamento. 

Conforme declaração da coordenadora de Suprimentos: “[...] é importante 

destacar que nem sempre estas mudanças de fornecimento em prol do 

direcionamento de ser uma empresa “Carbono Neutro” proporcionam a redução dos 

custos de ressuprimento e, portanto, a relação entre os benefícios ambientais e 

sociais proporcionados e os respectivos impactos sobre os custos e as margens da 

empresa, são debatidos e definidos em comum acordo pelos colaboradores e a área 

de facilitação da empresa. 

Com base na pesquisa documental, as duas tabelas a seguir, demonstram as 

variações anuais dos pesos transportados dentro do país (Tabela 2) e das 

importações (Tabela 3), da localização do fornecedor até a sede da empresa, em 

decorrência dos volumes de compras de matérias primas e a sua respectiva relação 

com os percentuais de emissão de gases de efeito estufa: 

 

 Tabela 2 – Entradas de Matérias Primas Nacionais 

 

 

      Fonte: Mercur S/A. 
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    Tabela 3 – Entradas de Insumos e Matérias Primas Importadas 

 

   

        Fonte: Mercur S/A. 

 

Outra ação identificada na pesquisa em favorecimento da preservação dos 

recursos naturais foi coordenada pela equipe de PeD, com o objetivo de realizar 

uma revisão geral de todas as embalagens utilizadas no processo de fabricação dos 

produtos voltados para o negócio Saúde da empresa, buscando identificar as 

possibilidades de otimização de matérias primas de fontes renováveis (embalagens 

de papel), em substituição às fontes não renováveis (embalagens plásticas), bem 

como a redução de seus tamanhos e pesos para minimização das emissões de 

carbono, decorrentes do processo de aquisição, produção, transformação e 

distribuição. 

Os conceitos da adaptação e do bom design de Hawken (1999) corroboram 

com esta ação da empresa de aperfeiçoar as embalagens de seus produtos, bem 

como reduzir pesos e tamanhos. Segundo o autor, as organizações podem fazer uso 

destes conceitos para utilizar menos materiais no desenvolvimento, tornando-o mais 

eficiente no fornecimento do serviço desejado e concentrando-se na funcionalidade, 

ao invés de no produto, em si. 

Ademais, esta ação da empresa em relação às adaptações de suas 

embalagens, moveu-se ao encontro da abordagem sobre o capitalismo natural de 

Hawken e Lovins (2004), devido ao enfoque estratégico organizacional de contribuir 

para a valorização dos recursos naturais, evitando a sua escassez e contribuindo 

para o atendimento das necessidades atuais e futuras através da estratégia de 

“produtividade radical dos recursos”. Esta estratégia, segundo Nascimento, Lemos e 

Mello (2008), teria por objetivo, obter de um produto ou processo, a mesma 

quantidade de utilidade ou trabalho, empregando menos material e energia. 
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Com base nos dados levantados através da entrevista realizada com o 

coordenador de PeD e posteriormente na pesquisa documental, identificou-se que, 

das 176 embalagens que eram utilizadas pelo negócio Saúde, no ano de 2009, 56% 

das embalagens eram de papel e papelão e 44% eram plásticas.  

 

                 Tabela 4 – Levantamento das Embalagens Saúde 

    

  Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados na empresa. 

  

Conforme Tabela 4 acima, pode-se identificar que, no período de 2009 a 2013, 

houve uma redução de 42% no uso de embalagens plásticas e, em contrapartida, 

um crescimento de 33% no uso de embalagens de papel ou papelão, incrementando 

a participação das embalagens - de papel e papelão - de 56% para 75%, reduzindo, 

assim, a dependência de embalagens plásticas de 44% para 25%. 

Além disso, pôde identificar outro dado adicional na entrevista com a área de 

PeD que tem relação com os impactos sobre o consumo das embalagens utilizadas 

pelo negócio Saúde, no processo de produção dos produtos. A próxima tabela 

demonstra que a migração realizada - das embalagens plásticas para embalagens 

de papel ou papelão - contribuiu positivamente para a redução do consumo de 

embalagens plásticas nos processos de produção dos produtos. Com base nos 

dados da Tabela 5, foi possível identificar uma redução de 45% no consumo de 

embalagens plásticas, em favorecimento ao incremento do consumo de embalagens 

de papel e papelão, que foi de 46%. 
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               Tabela 5 – Consumo Anual de Embalagens Saúde 

 

  

   Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados na empresa. 

 

Por fim, a Tabela 6 apresenta os principais benefícios ambientais e econômicos 

conquistados pela empresa, nesta ação de migração de embalagens plásticas para 

embalagens de papel e papelão, coordenadas pela área de pesquisa e 

desenvolvimento. 

 

              Tabela 6 – Impactos Mudanças das Embalagens Saúde 

  

 Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados na empresa. 

  

Em relação aos benefícios ambientais, a tabela anterior demonstra que esta 

ação proporcionou uma redução de 15% em relação à emissão de gases de efeito 

estufa e no que se refere aos benefícios econômicos, puderam-se constatar 

reduções de 17%, nos custos com transporte, e 32%, nos custos de aquisição das 

embalagens. 

As vantagens de redução em consumo e/ou em custos – demonstradas nas 

tabelas anteriores - corroboram com a teoria de Hawken (1999), que afirma que 

grande parte do desperdício pode ser reduzida sem comprometer o bem estar. 

Neste sentido, o autor considera que qualquer avanço que possa fornecer um 

escoamento de serviços igual ou através de um fluxo menor de materiais, é capaz 

de produzir a mesma riqueza com menos esforço, menos transporte, menos 

desperdício e até mesmo menor custo. 
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Da mesma forma, estes resultados atingidos na redução de consumos de 

insumos não renováveis nas operações da empresa confirmam o seu 

posicionamento em prol do desenvolvimento sustentável e com as contribuições de 

Souza (2000), pois - segundo o autor - a utilização dos recursos naturais não 

renováveis é insustentável no longo prazo, já que nem a sua substituição ou a 

descoberta de novas reservas podem ser garantidas. 

Salienta o autor que - embora o esgotamento dos recursos naturais não 

renováveis esteja diretamente relacionado ao crescimento econômico, populacional 

e industrial - no caso do petróleo o maior problema estaria relacionado com o 

aumento das emissões de CO2, que contribuem para a aceleração do efeito estufa, 

prejudicando a saúde humana e o equilíbrio dos ecossistemas. 

Comenta ainda o coordenador de PeD que, no intuito de promover o 

alinhamento dos processos de pesquisa e desenvolvimento com as três dimensões 

do desenvolvimento sustentável (Triple Bottom Line), a área de PeD desenvolveu 

uma matriz denominada “Quadro de Critérios para o Desenvolvimento Sustentável”, 

com o objetivo de considerar os impactos sociais, ambientais e econômicos, durante 

o processo de análise e avaliação que a empresa realiza para o desenvolvimento 

das estratégias de novos produtos e serviços que ela almeja lançar para o mercado. 

O desenvolvimento deste “quadro de critérios” confirma a abordagem de Sachs 

(2007). Segundo o autor, cada vez mais estão surgindo - nos espaços de 

planejamento e gestão das empresas - novos critérios e indicadores organizacionais 

que proporcionam uma internalização dos custos sociais e ecológicos nas 

estratégias de desenvolvimento. 

Com base na pesquisa documental, apresentam-se no Quadro 10 a seguir, as 

premissas e conceitos que compuseram o desenvolvimento desta matriz de critérios 

em favorecimento ao desenvolvimento sustentável. 
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 Quadro 10 – PeD Critérios para o Desenvolvimento Sustentável 

 

 

          Fonte: Mercur S/A. 

  

Ainda no âmbito da gestão dos recursos naturais, pôde-se verificar através das 

entrevistas com a área de produção que, os coordenadores de produção buscaram 

envolver os colaboradores, no processo de construção de ações em prol da 

sustentabilidade, promovendo reuniões de conscientização e engajamento. Através 

destes encontros foram surgindo várias sugestões por parte dos colaboradores de 

produção, no intuito de reduzir o consumo ou o desperdício dos recursos naturais, 

estejam estes relacionadas à esfera pessoal de suas vidas familiares ou à esfera 

profissional em seus postos de trabalho na produção. 

Dentre as principais ações - realizadas no âmbito pessoal pelos colaboradores 

de produção – constata-se a produção de cisternas para coletar água da chuva para 

molhar as plantas, lavar as calçadas e os carros; a troca das lâmpadas 

incandescentes por modelos fluorescentes, para proporcionar economia do consumo 
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de energia e redução das despesas; e a separação de lixo, proporcionando a 

facilitação da reciclagem de produtos recicláveis. De acordo com a fala de um dos 

coordenadores de produção: “[...] esta pode se tornar mais uma evidência sobre a 

capacidade das empresas em estimular a transformação dos hábitos das pessoas e 

influenciar os comportamentos de toda uma comunidade”. 

Ainda no contexto das ações da área de produção em prol da preservação dos 

recursos naturais, outra ação citada por este coordenador de produção, foi a 

implantação de cisternas para a coleta da água das chuvas que caem sobre os 

telhados da fábrica. Segundo ele, toda a água que é armazenada nas cisternas 

segue, posteriormente, para tratamento e utilização nos processos produtivos 

buscando, assim, a redução do consumo deste recurso natural. 

No que se refere à captação de energia solar para atender as demandas 

oriundas do processo industrial, segundo a área de produção, esta ação ainda está 

em fase de pré-estudo e não foi ainda iniciada no nível de projeto, frente a outras 

prioridades que já fazem parte da equipe. 

Outra importante ação estratégica, identificada na pesquisa com a área de 

produção, está relacionada com a quantidade de resíduos gerados pelos processos 

produtivos, conforme citação do coordenador de produção: “[...] como o volume 

destes resíduos aumentava - à medida que a empresa crescia – estes resíduos 

traziam uma grande preocupação para a empresa, pois ela compreendia que não 

podia se limitar à responsabilidade legal de enviar estes resíduos para tratamento 

em aterros sanitários”. 

Diante desta situação – e de acordo com os coordenadores de produção - duas 

consideráveis ações foram identificadas pela pesquisa, em prol da redução deste 

impacto. 

A primeira destas ações - de acordo com um dos coordenadores - estava 

relacionada com o conceito de produção de ciclo fechado, no qual a empresa 

consegue absorver - nos seus processos de produção - todos os resíduos gerados 

por ela, criando um ciclo fechado de produção. Assim, a empresa adquiriu novos 

equipamentos para o fluxo de produção, a fim de proporcionar condições de 

reutilizar - através do processo de moagem – seus resíduos de borracha. 

O processo de moagem é realizado por intermédio de um moinho micronizador 

que transforma os resíduos ou refugos de borracha - oriundos dos processos 

produtivos - em fibras que podem ser reutilizadas na produção de diversos produtos 
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que a empresa já fabrica. Desta forma - segundo a opinião do coordenador de 

pesquisa e desenvolvimento: “[...] ao produzir novos produtos através de recursos 

que foram reciclados para serem reutilizados no processo, extrai-se menores 

volumes de matérias primas da natureza, proporcionando a redução dos impactos 

ambientais”. 

Entretanto, comenta ainda o coordenador que não tendo a empresa 

equipamentos para fazer a reciclagem dos demais resíduos que não são de 

borracha, ela buscou desenvolver parcerias com empresas que tenham condições e 

tecnologia para realizar este processo. Assim – conforme almeja a organização - 

garantiu o retorno destes resíduos para o processo de produção de ciclo fechado. 

A segunda ação - citada pela área de produção - foi construída em conjunto 

com a direção da empresa e com a área de pesquisa e desenvolvimento, na busca 

de adequação dos procedimentos de desenvolvimento de novos produtos, no intuito 

de que o resíduo gerado de cada novo produto fosse – primeiramente - absorvido 

pelo próprio produto ou, no mínimo, pelos processos de produção de outros 

produtos da empresa. 

Este conjunto de ações da produção - em prol da preservação do capital 

natural - através da implantação de cisternas para a coleta da água da chuva e sua 

posterior utilização nos processos de produção; e os investimentos em novos 

equipamentos para implantação do conceito de produção de ciclo fechado, 

reforçaram o enfoque estratégico organizacional sobre o conceito de capitalismo 

natural de Hawken e Lovins (2004) e as estratégias de “biomimetismo” e de 

“investimento no capital natural”. 

Segundo Nascimento, Lemos e Mello (2008), o propósito da estratégia do 

“biomimetismo” estaria centrado no conceito da redução do uso dissipador de 

material, através da eliminação do desperdício por intermédio de novos desenhos de 

sistemas industriais que modifiquem a natureza dos processos industriais, 

possibilitando a reciclagem dos materiais em ciclos fechados contínuos. Enquanto o 

propósito da estratégia de “investimento no capital natural” estaria focado nos 

constantes reinvestimentos para sustentação, restauração e expansão dos estoques 

de capital natural.  
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A Tabela 7 demonstra a redução dos resíduos de produção - gerados pela 

empresa entre 2010 e 2012 - decorrentes da implantação destes novos conceitos 

nos processos de fabricação e desenvolvimento de produtos: 

 

                Tabela 7 – Acompanhamento de Resíduos / Produção 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados na empresa. 

  

Em conformidade com a pesquisa, a empresa salienta que à medida que a 

consciência sobre as questões socioambientais foi evoluindo, a mesma passou a 

controlar outros resíduos que não faziam parte dos itens de controle. Além disso, 

conforme mencionado pelo coordenador da área de PeD, a empresa sempre busca 

privilegiar os três “Rs” (redução, reuso e reciclagem) englobando, assim, a análise 

do resíduo, seu possível reuso e reciclagem interna ou externa. 

Comenta ainda este coordenador que por questões legais, a empresa classifica 

seus resíduos em duas definições - conforme determinado pela norma NBR 10.004 

da ABNT - que são: 

- Resíduos perigosos (classe I): resíduos com características de 

 inflamabilidade, toxicidade, corrosividade, patogenicidade ou reatividade; e 

- Resíduos não perigosos (Classe II-A e II-B): 

Classe II-A: não inertes: resíduos não perigosos, com características de 

 biodegradabilidade, combustibilidade, ou solubilidade em água; 

Classe II-B: resíduos não perigosos, inertes. 

Atualmente, segundo um dos coordenadores da área de produção, “[...] a 

empresa vem construindo uma política de Logística Reversa que contemple ações 

para a redução dos impactos de produtos e embalagens, através de um olhar do 

berço ao túmulo". De acordo com esta fala, compreende-se que a empresa busca 

atuar - sempre que possível - em todas as etapas do processo, visando à 
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minimização dos impactos, o fortalecimento do relacionamento com parceiros, 

clientes e fornecedores e a geração de emprego e renda na cadeia. 

Na área de marketing e vendas, as principais ações transformadoras 

identificadas nas entrevistas, ocorreram através da revisão das políticas de 

marketing e relacionamento, comercialização e distribuição. No campo das políticas 

de marketing e relacionamento, a empresa reforçou seu compromisso institucional 

de unir pessoas e organizações para construir soluções sustentáveis, através da 

alteração nos procedimentos referentes ao desenvolvimento de ações de marketing 

e relacionamento para os clientes. Assim, através de concursos de vendas e 

desenvolvimento de materiais promocionais e treinamentos, buscou evitar a 

apresentação de ações desenvolvidas exclusivamente sob o interesse da empresa, 

sendo que - a partir desta mudança de postura - as intenções de desenvolvimento 

de ações de marketing e vendas passaram a se tornar convites para a co-criação, 

em conjunto com os clientes, transformando este processo de desenvolvimento em 

mais um momento de diálogo, reflexão e intensificação do relacionamento com os 

clientes. 

Segundo a empresa, este novo procedimento de co-criação de ações de 

marketing e relacionamento - através do diálogo, participação e envolvimento dos 

clientes - tornou, por um lado, o processo de desenvolvimento mais lento. 

Entretanto, por outro lado, a empresa tem o entendimento de que, desta forma, o 

processo tornou-se mais eficaz e legítimo, justamente devido ao engajamento das 

pessoas que, sentindo-se consideradas passam, também, a contribuir tanto na etapa 

da concepção da ideia, quanto – principalmente - nas etapas seguintes de 

desenvolvimento e implantação. 

Esta ação - de diálogo, envolvimento e participação conjunta dos clientes no 

processo de marketing e relacionamento - remete às considerações de Sachs (2007) 

e Laville (2009). Segundo estes autores, como os consumidores de hoje serão cada 

vez menos clientes e cada vez mais abertamente cidadãos - em busca de um 

complemento de sentido e conscientes de seus atos de compra - a empresa corre 

menos riscos - ao assumir este tipo de postura aberta - do que se fechando em uma 

torre cercada de supostas certezas. 

No campo das políticas comerciais de vendas e distribuição, as principais 

modificações se deram por conta da consciência de buscar meios para atingir o 

direcionamento de ser uma “Empresa Carbono Neutro”. 
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Desta forma, conforme exposto pelo coordenador da área de vendas e 

marketing, foram excluídas das políticas comerciais algumas tradicionais estratégias 

- antes utilizadas pela empresa - como, por exemplo, de conceder descontos 

promocionais para promover consumos maiores dos clientes revendedores 

(distribuidores, atacadistas e varejistas) e, respectivamente, atingir as metas de 

faturamento. Segundo este coordenador: “[...] chegamos ao entendimento de que 

estas estratégias, na maioria das vezes, se resumem a somente transferir estoques 

e não, necessariamente, atender uma demanda realmente existente ou latente, por 

parte dos consumidores finais”. 

Um benefício adicional - constatado pela empresa - decorrente desta mudança 

de postura em relação à comercialização e distribuição está, também, relacionado 

com a gestão dos recursos naturais, visto que a suspensão deste tipo de ação 

contribuiu positivamente para a redução do consumo de insumos e matérias primas, 

água e energia, bem como a redução das emissões e despesas oriundas do 

transporte de materiais e produtos acabados. A Tabela 8 demonstra as variações 

das emissões dos gases de efeito estufa (GEE), em decorrência do faturamento da 

empresa no período de 2009 a 2012. 

 

   Tabela 8 – Saídas de Produtos Acabados 

           

      Fonte: Mercur S/A 

 

Desta forma, pôde-se verificar que os resultados acima apresentados pela 

empresa, em decorrência da mudança das políticas comerciais de fornecimento e 

distribuição, corroboraram com o conceito de “mitigação” de Almeida (2009), visto 

que a empresa buscou reduzir e/ou eliminar, as ações geradoras de impactos, 

reduzindo a demanda por produtos ou serviços e as respectivas emissões. 

Comenta ainda o coordenador da área de vendas e marketing que outra 

mudança na política de comercialização e distribuição - conforme já citado 
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anteriormente - está alinhada com o direcionador da empresa de atuar 

exclusivamente em mercados éticos e que garantam a promoção do “bem estar”.  

Por esta razão, também passou a constar - nas políticas da empresa - a 

restrição de comercialização e distribuição para clientes que possuam processos 

relacionados à produção de tabaco, de material bélico, de bebidas alcoólicas, de 

jogos de azar, de agrotóxicos ou, ainda, de processos produtivos cujas cadeias 

imponham maus tratos a animais. 

Da mesma forma, identificou-se durante a entrevista com este coordenador que 

a política de comercialização e distribuição assumiu, formalmente, junto a seus 

clientes, o compromisso de que irá corroborar - em suas relações - para criar 

condições de prevenir o trabalho infantil ou forçado, através das suas políticas de 

relacionamento com todos os seus stakeholders. 

Por fim, conforme pesquisa realizada junto à área de recursos humanos, 

identificou-se que a empresa aplicou índices anuais de reajustes - decorrentes do 

dissídio coletivo de categoria nos últimos três anos - maiores para salários menores 

e menores para salários maiores, apoiando o direcionamento da empresa de reduzir 

a diferença entre o menor e maior salário. Com base na pesquisa documental, 

elaborou-se a Tabela 9 para demonstrar os percentuais de reajustes que foram 

aplicados no período de 2010 a 2012. 

 

    Tabela 9 – Diferença entre o Menor e Maior Salário 

   

     Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados na empresa. 

 

Outra ação que pôde ser identificada com base na tabela anterior está 

relacionada com a mudança da política de distribuição do PPR da empresa, entre os 

colaboradores. Nos anos anteriores a 2010, o PPR da empresa era distribuído 

mediante a aplicação de um percentual estabelecido - para toda a empresa - sobre 

cada salário que gerava maiores valores de PPR para salários maiores. A partir de 



126 

 

2011 – entretanto - com a alteração da política de rateio e distribuição, o valor total 

do PPR passou a ser dividido em partes iguais entre todos os colaboradores. 

Desta forma, finaliza-se esta seção constando-se que dentre as principais 

práticas gerenciais - utilizadas para o alinhamento das políticas e diretrizes 

organizacionais em prol da gestão do desenvolvimento sustentável – destaca-se o 

desenvolvimento das três premissas fundamentais para o processo de formulação 

das políticas e diretrizes da empresa. São elas: 1) foco nas pessoas; 2) redução dos 

impactos sociais e ambientais da operação; e 3) manutenção do equilíbrio financeiro 

da empresa. Ademais, percebe-se que estas premissas proporcionaram alinhamento 

com o foco da estratégia empresarial contemporânea, a qual buscar considerar as 

partes interessadas no seu desenvolvimento para atingir “consistência estratégica”. 

E por fim, no que tange análise das principais ações estratégicas 

desenvolvidas pela empresa em relação à sustentabilidade, pôde-se perceber que o 

eixo condutor se deu através do desenvolvimento de espaços participativos e de 

diálogo com os clientes, fornecedores e comunidade, a fim de promover ações 

voltadas para a redução das emissões de gases de efeito estufa, a redução do 

consumo de matérias primas de fontes não renováveis, a redução do consumo de 

água nos processos de fabricação e, a reciclagem dos resíduos oriundos dos 

processos de produção; este último com a finalidade de reutilização nos processos 

produtivos, reduzindo o consumo de novas matérias primas e diminuindo os 

impactos ambientais por conta das sobras de produção. 

  

4.2.3 Fatores de resistência, desafios e benefícios 

 

Nesta seção  analisam-se os principais fatores de resistência, trade-offs e 

mudanças que ocorreram no processo de alinhamento estratégico da empresa entre 

a gestão com desenvolvimento sustentável e a preservação dos recursos naturais. 

Busca-se também analisar os principais desafios nesta trajetória e os respectivos 

benefícios percebidos pela empresa, que podem contribuir para o seu 

posicionamento estratégico perante os stakeholders. 

Com base neste bloco de investigação da pesquisa, foram elaboradas as 

seguintes questões para apoiar o roteiro de entrevistas em profundidade: Quais 

foram os principais fatores de resistência e trade-offs que ocorreram no processo de 

posicionamento da gestão organizacional em prol do DS? Quais são os maiores 
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desafios para a empresa no alinhamento estratégico entre a gestão com 

desenvolvimento sustentável e a preservação dos recursos naturais? Quais foram os 

principais benefícios percebidos pela empresa neste novo modelo de gestão que 

podem contribuir para o posicionamento estratégico da empresa perante os 

stakeholders? 

No que tange à análise dos principais fatores de resistência e trade-offs, 

segundo a direção da empresa, a modificação do modelo de gestão foi um dos 

principais problemas que ocorreram no desenvolvimento de uma nova gestão 

organizacional, em prol do desenvolvimento sustentável. Na opinião de um dos 

diretores: “[...] percebemos esta questão, pois existem muitas empresas que estão 

trabalhando com sustentabilidade e, sejam estas empresas grandes ou pequenas, 

continuam trabalhando de uma forma bem tradicional, ou seja, muito mais focadas 

na sustentabilidade ambiental do que na social”. 

Na avaliação deste diretor, existem empresas que optam por criar um 

departamento de sustentabilidade para tratar exclusivamente sobre estas questões 

mantendo, porém, a maioria de seus outros processos e atividades correndo 

normalmente. Em seu entendimento, como a empresa optou por implantar a 

sustentabilidade como um novo modelo de gestão organizacional, isso torna o 

processo mais lento. Assim, tanto o seu desenvolvimento quanto a sua implantação 

acontecem de acordo com a própria evolução da empresa. 

De acordo com a perspectiva do membro do conselho de administração da 

empresa, a alteração para um novo modelo de estrutura organizacional - através de 

um novo organograma mais horizontalizado e bem diferente do modelo tradicional, 

com chefes e subordinados a que a empresa estava acostumada - dificultou o 

processo de tomadas de decisão, devido a uma maior participação das pessoas e 

ao respectivo relacionamento interpessoal, agora muito mais intenso. Deste modo, 

conforme a sua visão: “[...] uma vez que a empresa passa a fazer reuniões com mais 

pessoas, evidentemente muitas destas deixam de estar na operação e, portanto, as 

coisas passam a andar mais devagar”. 

Junto a esta perspectiva, o diretor geral da empresa ressalta, em sua citação, 

que é de extrema importância “[...] a descoberta das pessoas com elas mesmas e 

elas poderem enxergar que o mundo vai um pouco além do trabalho pelo trabalho.” 

Segundo ele, a partir deste momento, elas são convidadas a participar de um 

ambiente de maior cooperação e de co-criação, ao invés do destaque pessoal, que 
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coloca as pessoas em um estado de incerteza. Este estado de incerteza - com o 

tempo - torna-se um dos principais fatores de resistência no decorrer do processo de 

uma gestão em prol da sustentabilidade. 

Sob a ótica de alguns coordenadores de departamento da empresa - e 

corroborando com a visão do diretor geral - outro fator de resistência que ocorreu no 

processo de desenvolvimento da gestão em prol do DS, estava também relacionado 

à cultura das próprias pessoas, tanto por parte dos colaboradores internos, quanto 

por parte, também, dos representantes comerciais, fornecedores e clientes. 

Quanto à cultura das pessoas que atuam internamente na empresa, a opinião 

destes coordenadores confirma a visão da direção da mesma, a qual aponta - como 

uma das maiores resistências - a relação das pessoas com o novo modelo de 

gestão mais horizontalizada e menos hierarquizada. Entretanto, na opinião destes 

coordenadores, os três principais fatores que culminaram nesta resistência - em 

relação à cultura das pessoas que atuam internamente na empresa - foram: (1) o 

fato de que não necessariamente todas as pessoas estavam preparadas para 

assumirem - na íntegra - as responsabilidades de suas funções e, 

consequentemente, as respectivas tomadas de decisão que ocorrem a todo o 

momento; (2) o fato de que, por alguma razão, algumas delas também não se 

sentiam à vontade por não terem um “chefe” que as controlasse, e dissesse a elas, a 

todo o momento, o que fazer e – principalmente - tomasse decisões em seu lugar; e 

(3) a necessidade de poder de algumas pessoas, as quais não se sentiam à vontade 

por terem de proporcionar esta descentralização na gestão e nas tomadas de 

decisão. 

Outro fator inicial de resistência interna - e que foi evidenciado durante as 

entrevistas - estava relacionado com o sentimento de “insegurança” de algumas 

pessoas. Este sentimento foi mais declarado pelos colaboradores de produção e em 

relação ao futuro econômico da empresa, visto que este novo modelo de gestão 

colocava em “xeque” o tradicional modelo capitalista de crescimento porque, por 

décadas - segundo alguns entrevistados – foi através deste crescimento que a 

empresa havia conseguido proporcionar a estabilidade financeira e a garantia da 

preservação de seus empregos e, até mesmo, a geração de novos postos de 

trabalho. 

De acordo com alguns entrevistados, no que tange à cultura das pessoas que 

atuam externamente (força externa própria de vendas, representantes comerciais 
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autônomos, fornecedores e clientes) - os quais têm contato e relacionamento 

constantes com a empresa - boa parte desta resistência inicial residiu justamente na 

dificuldade de estas pessoas precisarem lidar com algumas áreas do conhecimento 

que – aparentemente – já pareciam dominadas e controladas, dificultando o seu 

engajamento inicial nesta nova gestão em prol do DS. 

Segundo o coordenador de vendas e marketing, uma destas áreas de 

resistência residia na cultura da área comercial, onde os tradicionais campos do 

conhecimento em relação às técnicas de vendas e marketing estavam sendo 

constantemente reavaliados, revisados e ajustados, de acordo com os princípios 

direcionadores e direcionamentos da empresa e das novas políticas de 

relacionamento que estavam sendo desenvolvidas.  

Assim, justamente em relação à dependência única e direta da força de vendas 

- própria e terceirizada - foi onde ocorreu um dos maiores conflitos iniciais, pois foi 

preciso adotar novos indicadores organizacionais de desempenho - além do 

faturamento - decorrentes dos novos direcionadores e direcionamentos da empresa 

em prol do DS. 

Na opinião dos entrevistados da área de vendas e marketing, era bastante 

desafiador o objetivo de ampliar a visão da força de vendas para além do campo 

econômico, fazendo-os perceber sobre a importância de a empresa assumir o seu 

pleno papel perante os impactos que ela causa para a sociedade e o meio ambiente. 

Entretanto, boa parte da resistência e dos conflitos – segundo os entrevistados 

- residia justamente em algumas tomadas de decisão da empresa com base em 

seus novos direcionadores e direcionamentos os quais, de certa forma, geravam 

impacto financeiro para a força de vendas terceirizadas, visto os representantes 

autônomos serem comissionados com base no faturamento das vendas realizadas. 

Outro desafio - exposto pelo coordenador de vendas e marketing da empresa - 

estava relacionado com a resistência dos clientes em adotar, na gestão 

organizacional, as premissas do desenvolvimento sustentável e o seu equilíbrio 

entre os pilares sociais e ambientais, pois o enfoque ainda é predominantemente 

econômico. Esta resistência pode ser percebida conforme a seguinte citação: 

“Quando os clientes te dão o tempo para você colocar o propósito e a intenção do 

posicionamento da Mercur, eles conseguem entender e acham muito legal, muito 

bom [...] mas a maioria deles ainda comenta não conseguir fazer igual, pois a batida 

comercial de suas empresas é muito focada em metas de vendas”. 
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De acordo com a direção da empresa, uma destas decisões - que foi um divisor 

de águas na caminhada para o seu reposicionamento em prol do DS - foi a de 

descontinuar a comercialização de produtos escolares, os quais eram produzidos 

com marcas de empresas licenciadoras de produtos infantis. 

O coordenador de vendas comenta, ainda, que esta categoria de produtos 

escolares licenciados chegou a representar - nos anos de 2010 e 2011 - em torno de 

23% do faturamento do negócio Educação ou, ainda, quase 10% sobre o 

faturamento geral da empresa, representando, naquela época, um grande trade-off e 

também um grande desafio para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro 

da empresa para os anos seguintes. 

Nesse sentido, a abordagem de Kluyver e Pearce II (2007) reforça o desafio da 

empresa, acima citado. Conforme estes autores, o processo de desenvolvimento da 

estratégia está em compreender que ela força os “trade-offs”, impondo a empresa a 

fazer escolhas em termos do que fazer e, igualmente, do que não fazer. 

Desta forma - no entendimento da direção da empresa - esta decisão, por um 

lado, era motivada por indicadores que tinham por objetivo reduzir as emissões de 

gases de efeito estufa e auxiliar na busca do objetivo de se tornar “carbono neutro”, 

sendo que grande parte dos produtos era de origem importada, fato este que 

também influenciava positivamente no direcionador sobre a redução das 

importações. Por outro lado, o contexto mais relevante se baseava nas pesquisas 

que foram realizadas com educadores (professores e pedagogos) e também 

psicólogos, no qual os resultados traziam à tona que a contribuição destes produtos 

- para a sociedade - era de pouco valor social, frente às tradicionais dificuldades que 

já existem no contexto da educação no país. 

Muitas destas resistências - principalmente as decorrentes dos colaboradores 

diretos e indiretos da empresa - têm sido amenizadas através do processo de 

diálogos, proporcionados, em grande parte, pela redução dos níveis hierárquicos da 

empresa e também pelas reuniões de “roda viva”, nas quais qualquer colaborador 

pode trazer uma sugestão de tema a ser dialogado de forma aberta e espontânea 

pelo grupo. 

Neste sentido, segundo a área comercial, foram realizadas desde convenções 

nacionais - com a força de vendas - até reuniões locais, com as equipes regionais. 

Algumas destas reuniões, inclusive, tiveram a participação de clientes para dialogar: 

sobre o novo posicionamento da empresa; seus novos direcionadores e 
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direcionamentos; sua relação com as questões socioambientais e econômicas; e o 

desafio de manter o equilíbrio deste tripé do desenvolvimento sustentável, neste 

processo de reposicionamento através da sua nova filosofia empresarial. 

As abordagens teóricas da Sachs (2007) e Laville (2009) confirmam a 

relevância das empresas provocarem esta reflexão sobre a importância do que elas 

pretendem oferecer ao seu entorno (funcionários, clientes, fornecedores, 

consumidores, comunidade) e de que maneira, também, pretendem colaborar com a 

melhoria da existência humana, através de seus produtos e serviços. Segundo eles, 

esta reflexão a respeito da responsabilidade socioambiental das empresas regenera 

a ideia de que o comércio pode ser criador de um elo social, vetor de melhoria da 

existência humana e instrumento de transformação positiva do planeta e da 

sociedade. 

No que tange à identificação e análise dos principais desafios nesta trajetória 

em prol da gestão com desenvolvimento sustentável, de acordo com a perspectiva 

de membro do conselho de administração da empresa, o grande desafio no 

alinhamento estratégico entre a gestão com desenvolvimento sustentável e a 

preservação dos recursos naturais, não fica restrito exclusivamente à empresa. 

Segundo ele, este é um desafio que serve para todo mundo, visto que todos 

precisam se conscientizar de que é preciso consumir menos ou, pelo menos, 

consumir melhor. A sua citação a seguir, confirma esta ótica: “[...] o grande desafio 

reside em como manter a atual estrutura da organização, podendo oferecer produtos 

e serviços que causem - cada vez mais - menos impactos negativos no ambiente e 

na sociedade ou, mais do que isso, que passem a desenvolver impactos positivos”. 

Esta necessidade de conscientização em consumir menos – ou consumir 

melhor - tem relação com a abordagem de Souza (2000). Segundo ele, os 

impressionantes efeitos do “sucesso econômico do mundo ocidental” - que 

ocorreram a partir do século XX - intensificaram os impactos das atividades 

humanas de produção e de consumo sobre o meio ambiente. 

De acordo com a visão do diretor geral, o propósito da organização não está 

restrito somente à própria organização (acionistas, direção e colaboradores) mas, 

sim, a todas as partes interessadas (stakeholders), convidando estas partes a 

despertarem como pessoas e fazendo com que reflitam sobre sua própria relação 

com as outras pessoas, com os demais seres vivos e com o planeta.  
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Segundo a percepção do diretor geral, a empresa tem compreensão, de que 

um dos grandes desafios é justamente que a sua nova postura e atitude 

organizacional - fruto de sua filosofia empresarial em prol do desenvolvimento 

sustentável – possa servir para as pessoas como fonte de referência, inspiração e 

transformação. A sua citação a seguir, ratifica esta compreensão: “[...] 

posicionamento gera atitudes diferenciadas que passam a ser referências e essas 

referências ajudam as pessoas a se inspirarem para – através de sua inspiração, 

buscar sua própria transformação [...] então, se a Mercur puder - através de seu 

posicionamento - ser algo que inspire as demais pessoas e que consiga ter 

harmonia na relação com as demais pessoas e organizações, já é uma realização”. 

A importância da transformação do comportamento humano, manifestada pelo 

diretor geral, desloca-se ao encontro dos estudos de Santos (2001). Segundo o 

autor, a crescente contradição entre ecossistemas finitos e acumulação de capital – 

de tendência infinita - pressupõe o desafio de uma transformação global do 

comportamento humano, não só dos modos de produção, mas também, dos estilos 

de vida, das formas que a sociedade se organiza e, acima de tudo, uma 

transformação da relação do homem com a natureza e que substitua a relação atual. 

Segundo opinião de outro diretor da empresa, alguns fatos podem acarretar 

transformações nos processos e fluxos industriais e até, mesmo, na obsolescência 

de algumas máquinas e equipamentos que compõem o capital manufaturado da 

empresa: o fato de ser – justamente - uma empresa do setor industrial que possui 

um parque fabril que foi projetado para a transformação de insumos em bens 

tangíveis; a dependência de alguns insumos de fontes não renováveis; e sua 

modificação para insumos de fontes renováveis.  Neste sentido, conforme a visão 

deste executivo, os desafios poderiam ser menores se a empresa atuasse em outros 

setores - como o de serviços - pois as modificações não impactariam 

necessariamente nos recursos de produção. 

Ao mesmo tempo, com base em uma de suas citações, “[...] nosso maior 

desafio é que nossa empresa tem em torno de 2.500 pessoas que dependem desta 

indústria, seja de forma direta ou indireta”, pode-se perceber que: por ser uma 

empresa do setor industrial, este alinhamento pode desencadear – por um lado – o 

desafio da necessidade de investimentos, tanto em modificações nos processos e 

fluxos industriais, quanto na aquisição de novas máquinas e equipamentos por conta 

de eventual obsolescência; por outro lado - a responsabilidade social e empresarial 
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da empresa diante de seus colaboradores, de seus fornecedores e da própria 

sociedade – outro desafio a perseguir, neste alinhamento estratégico da empresa 

em relação ao desenvolvimento sustentável. 

Sobre o aspecto da obsolescência de produtos, o coordenador de vendas e 

marketing traz à tona outro grande desafio da empresa, associado aos modelos de 

produção e consumo vigentes e que fazem - do conceito da obsolescência planejada 

- o motor propulsor de inovação e crescimento econômico de muitas empresas. 

Segundo ele, “[...] quando você tem um produto com um ciclo de vida mais 

longo, leva-se mais tempo para fazer uso de novos recursos, gerando, desta forma, 

a diminuição do consumo de recursos naturais, que são também escassos e finitos” 

e, neste caso, conforme sua opinião, as empresas deveriam passar a revisar os 

padrões de qualidade de seus produtos, buscando ciclos de vida mais longos e que 

possibilitassem esta redução de consumo. 

Segundo Sen e Kliksberg (2010), o consumismo desenfreado e a manipulação 

do comportamento das pessoas por parte das organizações são reflexos do 

capitalismo global que, ao separar a ética da economia, deixou todo um terreno livre 

para anti-valores éticos que repercutem seriamente nas mais diversas dimensões. 

De acordo com um dos coordenadores de produção, a constante pesquisa na 

busca de novas matérias primas de fontes renováveis, faz parte, também, de outro 

desafio para a organização e que precisa ser perseguido neste alinhamento da 

empresa com a preservação dos recursos naturais. Entretanto, junto a este desafio, 

localiza-se uma incerteza em relação ao objetivo de substituição dos insumos 

utilizados de fonte não renováveis por insumos de fontes renováveis. A dúvida 

segundo este coordenador é: Por quanto tempo estes insumos poderão manter-se 

renováveis e em condições de atender às demandas presentes, sem comprometer 

as necessidades futuras, no caso de as empresas passarem a consumir somente 

insumos renováveis? 

Esta ambiguidade pode ser confirmada através da citação do coordenador de 

produção, ao manifestar “[...] se tu sempre partires de fontes renováveis, vai chegar 

um momento em que não mais vai ser renovável e, então, na verdade, o que a gente 

está pesquisando e conversando bastante é sobre rever a questão de produtos e se 

tudo isso que nós produzimos é mesmo relevante para as pessoas”. Segundo ele, 

estas incertezas também podem conduzir o desafio organizacional para a reflexão 
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da interdependência que as empresas têm dos tradicionais modelos econômicos de 

produção e consumo, a fim de que se mantenham vivas e competitivas. 

Outra perspectiva - que também vem ao encontro desta citação - foi 

mencionada pela área de vendas e marketing da empresa e se refere à dificuldade 

que o mundo tem em colocar um valor aos recursos que são extraídos do ambiente. 

Conforme a ótica da colaboradora entrevistada, deve existir - ou ser desenvolvida - 

uma forma de mensurar o custo desta extração, levando em conta, também, o 

tempo da própria regeneração. E, diante desta situação - da extração dos recursos 

naturais pelo custo de regeneração – ela considera esta lacuna como um dos 

grandes desafios - não só das organizações, mas de toda a humanidade - em prol 

do alinhamento do desenvolvimento sustentável, com a preservação dos recursos 

naturais. 

As abordagens teóricas de Sachs (2007) e Laville (2009) movem-se ao 

encontro destas incertezas acerca da gestão dos recursos naturais. Para os autores, 

a identificação, a utilização e a gestão dos recursos naturais deveriam ser 

processadas em sintonia com a preocupação pelo atendimento prioritário das 

necessidades fundamentais das gerações atuais e futuras. Passa a ser essencial, 

para eles, a capacidade das empresas de integrarem considerações - à sua forma 

de gestão - que vão além do aspecto financeiro, redefinindo por completo seus 

modelos de produção, a fim de que se tornem compatíveis com o funcionamento dos 

ecossistemas. 

Sob a ótica do coordenador de vendas e marketing da empresa, outro desafio - 

neste processo de alinhamento estratégico do desenvolvimento sustentável com a 

preservação dos recursos naturais - está voltado, também, para o equilíbrio que as 

pessoas precisam buscar neste processo. Segundo ele, o ser humano tem uma 

inclinação para buscar os opostos, o caminho do “ou” (certo ou errado), ao invés do 

caminho inclusivo do “e”, ou seja, que as decisões podem estar “certas e erradas”. 

Um exemplo citado por este coordenador - em relação a esta dualidade dos 

seres humanos - está refletido no mundo organizacional: por um lado existem as 

empresas que buscam atender às necessidades das pessoas, produzindo bens e 

serviços; por outro lado existem as organizações não governamentais (ONGs), que 

buscam corrigir os danos ambientais causados pelas organizações de fins 

econômicos. Na sua visão, as ONGs - via de regra - são necessárias, justamente 

porque as empresas não sabem lidar com o equilíbrio de atender às necessidades 
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das pessoas - e gerarem lucro – e, ao mesmo tempo, cuidarem das questões sociais 

e ambientais. 

Consoante com esta visão - na opinião da coordenadora de Suprimentos - este 

alinhamento traz, como desafio, o compromisso que cada colaborador da empresa 

precisar ter, de ir em direção a estes conhecimentos e entendimentos para que 

possa desta maneira, ajudar no processo de conscientização das demais pessoas, 

tanto as de relacionamento interno, quanto as de relacionamento externo da 

empresa. Desta forma, ela compreende que - além do colaborador desenvolver a 

sua visão mais holística e sistêmica - ele poderá ajudar as outras pessoas a 

enxergarem os problemas sociais e ambientais como parte responsável da gestão 

empresarial. 

Entretanto, corroborando com a opinião da coordenadora de Suprimentos, mas 

trazendo à tona mais um novo desafio organizacional, o objetivo dos colaboradores - 

de ajudar no processo de conscientização dos elos da cadeia - tende a ser mais 

eficaz nas relações com a cadeia à montante do que à jusante. Isto acontece, 

justamente, pelo poder de barganha que, indiretamente, a empresa exerce sobre os 

seus fornecedores e a própria dependência destes, que faz com que a empresa 

esteja em constante adequação, a fim de garantir o fornecimento e a sua 

permanência nos elos da cadeia de suprimentos. 

Outro desafio - levantado pela direção da empresa - reside nos fundamentos 

do ciclo de vida do produto e sua relação com a logística reversa. De acordo com a 

percepção da direção, a empresa precisa ampliar o seu olhar para além das 

tradicionais etapas do ciclo de vida do produto, etapas que são debatidas nos 

campos do marketing e da administração. Para que isso aconteça, a empresa 

necessita se relacionar com as pessoas que utilizam seus produtos, não apenas 

para verificar se estes atendem ou não às necessidades das pessoas, mas também, 

para compreender como ajudá-las, quando este resíduo precisa ser descartado e, 

por conseguinte, seja preciso identificar qual seria o melhor destino a ser dado ao 

produto, com uma finalidade sustentável para ele mesmo. 

A direção da empresa compreende que existe um grande desafio a perseguir, 

que se inicia na área de pesquisa e desenvolvimento, permeando-se por toda a 

organização. Este desafio refere-se a como construir uma relação com o consumidor 

- no sentido de que ele seja considerado desde as etapas de extração da matéria 

prima (fonte de recursos), desenvolvimento, transformação e consumo - e que ele 
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também seja envolvido para assumir seu papel como cidadão planetário, tanto no 

descarte correto do produto, quanto na própria relação de consumo, cada vez 

melhor e mais sustentável. 

De acordo com a concepção do membro do conselho de administração da 

empresa: “[...] terá que existir, em algum momento, uma forma de conscientização 

da sociedade em definir o que, afinal, ela quer para si. Não adianta a empresa 

estimular o consumo consciente e um valor de emissão de gás de efeito estufa – 

menor - se o consumidor não se preocupar com isso. Essa questão vai muito além 

das empresas, é uma questão social. Assim, a sociedade precisa mudar seus 

conceitos, bem como seu jeito de consumir, de comprar e de viver”. 

Este grande desafio na conscientização da sociedade - identificado pela 

empresa - fortalece a abordagem de Melo Neto (1999). Desta maneira, reforça o 

compromisso das empresas com a responsabilidade socioambiental - através da 

mobilização de seus fornecedores e concorrentes - para serem socialmente 

responsáveis; para implementarem normas de respeito ao consumidor; e para 

realizarem atos de solidariedade, transmitindo valores e informações de interesse 

para a comunidade. 

A abordagem teórica de Melo Neto (1999), também conduz ao conceito de 

interdependência, citado por Laville (2009) em sua obra. Segundo a autora, a 

interdependência estendeu-se à ideia de as escolhas das pessoas determinam o 

futuro das crianças e o futuro das próximas gerações, decorrendo uma 

responsabilidade por antecipação, uma obrigação - em relação à posteridade - de 

assegurar a existência de uma futura humanidade. Nesse sentido, as pessoas 

devem manifestar suas intenções - como seres humanos - conscientes de que 

pertencem a um conjunto de seres vivos interdependentes e reconhecendo as 

responsabilidades que disso decorrem. 

Quanto à identificação e análise dos principais benefícios percebidos pela 

empresa, que podem contribuir para o seu posicionamento estratégico perante os 

stakeholders, de acordo com a ótica de um dos diretores da empresa - e em 

decorrência deste novo posicionamento estratégico em prol da sustentabilidade - um 

dos maiores benefícios tem sido a evolução do grau de conscientização dos 

colaboradores sobre a importância de levarem em consideração - nas suas funções 

e atividades - os impactos sociais e ambientais que podem causar. Assim, a direção 

da empresa compreende que possa contribuir para que a consciência e a atitude de 
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seus colaboradores estejam voltadas - cada vez mais - para um perfil de cidadão 

planetário, responsável e consciente de seu papel diante da sociedade e do meio 

ambiente. 

É possível identificar, de forma geral - segundo a percepção do conselho de 

administração da empresa - um “brilho no olho” dos colaboradores, frente a esse 

posicionamento estratégico. Segundo ele, embora as pessoas estejam mais 

atarefadas - em decorrência de sua maior participação nas reuniões da empresa - 

percebe-se que os colaboradores estão trabalhando de uma forma mais gratificante. 

Na avaliação do membro do conselho de administração da empresa: “[...] o tempo 

parece estar diminuindo muito, com a percepção de que estamos sempre atrasados 

para alguma coisa. A satisfação daquilo que está se fazendo, porém, brilha no olho 

das pessoas e isso é um indicador muito importante, pois os indivíduos estão 

percebendo que as estratégias estão fazendo sentido - mais sentido em relação ao 

que eles faziam antes”. 

Também é possível identificar esta percepção nas citações de outros 

colaboradores entrevistados. Segundo eles, de forma geral, é possível perceber que 

- dada a evolução do conhecimento e da conscientização em relação aos impactos 

sociais e ambientais que a empresa está proporcionando - muitos acabam levando 

isso para fora dos limites da empresa. As falas de dois colaboradores, a seguir, 

ratificam esta perspectiva de benefício e transformação: “Para muitos colaboradores 

- os que acreditam nesta causa - eles acabaram levando isso para suas residências, 

para sua vida pessoal, ou seja, a questão de você usar os recursos de uma forma 

mais razoável ou racional e, também, não adquirir desnecessariamente as coisas.” 

(Coordenador de Produção). “[...] as pessoas tem certeza de que suas atividades e 

seus processos de trabalho têm impacto positivo na vida das pessoas, no planeta 

em que vivemos e possibilita uma tranquilidade que não é possível mensurar. Eu sei 

que o que estamos fazendo é para o bem do planeta e das próximas gerações.” 

(Coordenador de PeD). 

A melhoria da qualidade do relacionamento interpessoal foi outro benefício 

identificado pela direção da empresa e, também, percebido pela maioria dos 

colaboradores. Na visão geral dos coordenadores entrevistados, a modificação do 

organograma da empresa - reduzindo as hierarquias e tornando o ambiente mais 

descentralizado - proporcionou uma interação muito maior entre as pessoas, sejam 
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estas interações dentro da própria área ou entre as áreas, proporcionando o 

aumento da qualidade das relações humanas. 

Outro benefício decorrente deste novo organograma, na opinião dos 

entrevistados, está relacionado com o processo de desenvolvimento de autonomia 

das pessoas, principalmente para aquelas que, no decorrer do processo de 

descentralização, sentiam-se - segundo a própria citação de um dos coordenadores 

- “[...] aprisionadas com o tamanho da liberdade que passavam a desfrutar”. 

Concomitantemente, também foi identificado, de acordo com as entrevistas, 

que houve uma grande evolução por parte daquelas pessoas que - antes do 

processo de descentralização da gestão - possuíam elevado nível de poder e 

centralização. O coordenador de vendas e marketing da empresa associa esta 

evolução ao ambiente de diálogo e liberdade proporcionado pela empresa e que, 

conforme citado por ele: “[...] quanto mais a direção da empresa promove a conversa 

e o diálogo, mais ela facilita o processo de humanização das equipes, 

principalmente das que detinham elevado nível de poder, mesmo considerando que, 

nesta caminhada, algumas pessoas não tiveram a paciência de esperar este 

processo de evolução e, por isso, saíram da empresa”. 

As entrevistas identificaram também que este modelo de gestão - mais 

descentralizado e participativo - tem proporcionado às pessoas a competência de 

exercitarem o olhar das partes para o todo e do todo para as partes, gerando 

benefícios para a construção de ações e para suas relações com as demais áreas 

da empresa. 

A criação de um órgão denominado de “Impactos das Atividades” - na nova 

estrutura organizacional - foi identificado pela direção da empresa como outro 

benefício. No entendimento da direção, o benefício ocorre porque este órgão tem o 

objetivo de medir os impactos das atividades da empresa, buscando trazer 

conhecimento para dentro da organização sobre os impactos de sua operação. 

Salienta a direção de que este órgão não tem a função de gerenciar os impactos e 

também não tem nenhum poder decisório sobre a empresa. Entretanto, sua função 

central - de levantar e medir os impactos - tem papel fundamental nas tomadas de 

decisão da empresa. 

Segundo interpretação do membro do conselho de administração da empresa, 

também foi possível perceber um grande benefício no campo da formulação 

estratégica. Em sua opinião, enquanto a empresa não possuía uma gestão voltada 
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para o desenvolvimento sustentável, ela sempre se espelhava em empresas de 

grande porte - e com alto grau de crescimento - para elaborar seu planejamento 

estratégico. A partir de determinado momento - devido ao seu novo modelo de 

gestão - a empresa passou a perceber que, devido ao seu propósito de atuação - 

decorrente da sua própria cultura organizacional - não fazia mais sentido que as 

estratégias empresariais estivessem simplesmente atreladas aos altos níveis de 

crescimento e lucratividade, mas sim, que também estivessem associadas aos 

impactos negativos que a mesma causava nos âmbitos ambientais e sociais. 

Outra mudança na empresa - que tem demonstrado benefícios positivos no 

relacionamento entre a força de vendas e seus clientes - está localizada na forma de 

realizar a gestão das metas de vendas e as respectivas negociações de pedidos 

com os clientes. Conforme citado pelo coordenador de vendas e marketing: “Eu 

acredito que a grande mudança na área comercial foi, justamente, a gestão das 

metas de vendas. Antes, mesmo que o cliente estivesse com seu fluxo de caixa 

comprometido, acabava comprando para atingir a meta da empresa, apesar de sua 

limitação financeira [...] e, então, toda esta pressão que se colocava no mercado 

gerava um determinado estresse nas relações”. 

Desta forma, e sob a ótica deste coordenador, esta nova postura e atitude cria 

um relacionamento favorável junto aos clientes - decorrentes do novo 

posicionamento da empresa em prol do desenvolvimento sustentável. A tendência, 

portanto, é a de que estes clientes sintam que a empresa está disposta a cooperar, 

buscando não colocar exclusivamente os seus interesses nas negociações mas, 

sim, ajustando os interesses da empresa com as necessidades de seus clientes, 

proporcionando uma relação mais humana. 

Outro benefício - que foi percebido ao longo da pesquisa - está relacionado ao 

processo de comunicação da empresa, decorrente da intensificação das relações 

interpessoais que passou a fazer parte do processo da mesma, tanto dentro quanto 

fora da organização. A citação abaixo - do membro do conselho de administração - 

corrobora com esta percepção: “Acreditamos que as relações que estabelecemos 

com cada pessoa, fora ou dentro da organização, faz parte do processo de 

comunicação. Nesse sentido, a comunicação não é feita de uma pessoa para outra, 

é realizada de uma pessoa com outra pessoa. Creio que a comunicação é co-

construída, ou seja, a pessoa só consegue perceber o que eu quero dizer à medida 

que ela vivencia aquilo que estou dizendo para ela”. 
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Ademais, conforme citado pelo diretor geral da empresa, um relevante 

benefício está também relacionado com a realização pessoal de cada um que tem 

relação - seja direta ou indiretamente - com este novo propósito da empresa. De 

acordo com ele: “[...] é um encontro consigo mesmo; é uma questão existencial. 

Assim, podemos dormir um pouco mais tranquilos quando o sol se põe e acordar - 

cada dia - dando significado para aquele dia e a minha existência”. 

Na avaliação geral da direção da empresa, por mais lento e trabalhoso que se 

tornaram os novos processos - decorrentes da implantação desta nova forma de 

gestão em prol do desenvolvimento sustentável, iniciada em 2009 - o grande 

benefício, e que faz a diferença, é que depois de certo tempo, eles se transformam 

em um processo viral, potencializando a participação e o espírito cooperativo, a 

comunicação e o relacionamento interpessoal e gerando um clima de confiança nas 

relações, além de uma constante busca de conscientização como cidadão 

planetário. 

Desta forma, finaliza-se esta seção constando-se que dentre os principais 

fatores de resistência, desafios e benefícios – decorrentes do processo de 

alinhamento do posicionamento estratégico da empresa em prol da sustentabilidade 

– destaca-se a própria cultura organizacional, como principal fator de resistência, 

pois, mediante a alteração da estrutura do organograma da empresa, o qual 

buscava promover a descentralização do poder e a redução dos níveis hierárquicos, 

grande parte dos colaboradores não se encontravam preparados para lidar com os 

graus de liberdade e autonomia que lhes fora proporcionado. 

No que tange aos principais desafios nesta trajetória, pôde-se perceber que o 

fato de existir ainda, muito poucas empresas que consideram em suas políticas e 

diretrizes, as premissas do desenvolvimento sustentável, este pode gerar conflito de 

posicionamento e relacionamento, provocando o desalinhamento dos interesses 

comuns. Diante desta situação, pôde-se constatar na pesquisa que o possível 

caminho para alinhamento destes interesses segundo a empresa, pode ocorrer se o 

novo posicionamento da empresa servir de inspiração para as pessoas como ser 

humano, antes do ser profissional, e desta forma, proporcionando a ênfase sobre o 

eixo da atitude humana e a reflexão sobre os efeitos sociais e ambientais dos seus 

próprios atos. 

Quanto aos principais benefícios percebidos pela empresa nesta trajetória, 

constata-se que a rápida evolução do grau de conscientização dos colaboradores, 



141 

 

sobre o desenvolvimento sustentável, contribuiu com benefícios tanto para, o 

desenvolvimento das ações estratégicas na empresa, quanto para, o 

amadurecimento dos colaboradores como cidadãos planetários, responsáveis e 

conscientes dos impactos que podem promover às pessoas e aos ecossistemas, 

seja no âmbito pessoal ou profissional. 

Destaca-se ainda como benefício - a melhoria da qualidade do relacionamento 

interpessoal e o aprimoramento da visão sistêmica e holística por parte dos 

colaboradores – favorecendo a gestão da empresa em prol da sustentabilidade e 

fortalecendo a consistência da formulação dos seus planos estratégicos. 

Por fim, pôde-se avaliar que com base nas análises dos resultados atingidos, 

constata-se que os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa, os quais 

utilizaram como forma de coleta de dados para o estudo de caso - a entrevista em 

profundidade e a pesquisa documental - corroboraram para o atendimento do 

problema de pesquisa e dos objetivos específicos traçados. 

As investigações por meio dos roteiros de entrevistas em profundidade que 

foram desenvolvidos contribuíram de forma consistente para levantar informações 

primárias e posteriormente os dados secundários, que auxiliaram na identificação de 

como práticas gerenciais podem promover o alinhamento entre a preservação do 

capital natural e a gestão com desenvolvimento estratégico sustentável. 

Ademais, os dois eixos teóricos que compuseram os constructos do referencial 

teórico desenvolvido neste estudo e auxiliaram na definição dos blocos de 

entrevistas, demonstrou-se coerente tanto para a etapa da realização da 

investigação, quanto para a etapa de análise dos dados ao proporcionarem a 

triangulação dos dados através das múltiplas fontes de evidências. 

Desta forma, encerra-se este capítulo destinado à análise dos dados e, as 

respectivas conclusões e considerações finais, são delineadas na sequência. 
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este último capítulo, destina-se para a realização do fechamento das 

discussões realizadas no decorrer do desenvolvimento desta dissertação. Para 

tanto, inicialmente são apresentadas as conclusões desta pesquisa, abordando tanto 

os fatores que motivaram a sua realização, quanto às implicações teóricas e 

práticas, além das metodológicas. Na sequência, apresentam-se considerações 

finais por intermédio das limitações da pesquisa, das recomendações para 

pesquisas futuras e finaliza-se com as contribuições gerenciais da pesquisa. 

 

5.1 Conclusões da pesquisa 

 

O ponto de partida para o desenvolvimento desta pesquisa surgiu com o intuito 

de contribuir para o aporte de conhecimento teórico sobre as temáticas relacionadas 

às estratégias empresariais e ao desenvolvimento sustentável, buscando, assim, 

propiciar uma reflexão sobre as bases das questões ambientais atuais, sobre a 

degradação dos recursos naturais e sobre a responsabilidade socioambiental. 

Todavia, esta pesquisa buscou não somente ficar atrelada às implicações 

teóricas, mas, também, em aprofundar a sua análise em um ambiente 

organizacional, a fim de identificar as implicações práticas em prol de uma gestão 

organizacional sustentável e seus efeitos sobre os ecossistemas e a sociedade. 

Desta forma, a presente pesquisa propôs-se a responder o seguinte problema: 

“Como alinhar as estratégias empresariais com a preservação do capital natural, em 

prol de uma gestão com desenvolvimento estratégico sustentável?”. 

Para alcançar respostas a esta questão, alguns objetivos específicos foram 

delineados, os quais – de forma geral - foram atingidos levando-se em consideração 

a trajetória teórica e analítica desenvolvida nesta pesquisa. 

A abordagem qualitativa da pesquisa - bem como sua natureza de caráter 

exploratório - justificou a escolha do método de estudo de caso, pois foi possível 

perceber que, através dos blocos de investigação que nortearam os roteiros de 

entrevistas em profundidade - tanto com a direção da empresa quanto com os 

demais colaboradores das áreas de marketing e vendas, pesquisa e 

desenvolvimento, suprimentos, produção, logística e recursos humanos - surgiram 
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diversas contribuições, as quais foram disponibilizadas através de narrativas, 

tabelas, quadros, imagens e gráficos. 

Em relação ao primeiro objetivo específico - que buscou identificar e qualificar 

as principais ações desenvolvidas pela empresa em prol do desenvolvimento 

estratégico sustentável - pôde-se perceber que, com base nos resultados 

alcançados nesta pesquisa - a principal ação que serviu de eixo central para a maior 

parte das demais ações, iniciou-se através da intenção da direção em promover o 

desenvolvimento da consciência das pessoas sobre a sustentabilidade. 

A esse respeito - e como primeira conclusão desta pesquisa - foi possível 

compreender que, para alinhar a empresa com o desenvolvimento estratégico 

sustentável, torna-se fundamental o desenvolvimento da consciência das pessoas 

em prol da sustentabilidade, a fim de proporcionar a elas liberdade, autonomia e 

participação. Isto vem ao encontro do conceito de “graus de liberdade” de Sen e 

Kliksberg (2010) e também corrobora com a importância - segundo estes autores - 

de que cada ser humano possa desenvolver todas as suas potencialidades para que 

a sociedade se desenvolva e, desta forma, possa existir o desenvolvimento 

sustentável. 

Em decorrência da necessidade de criar um ambiente organizacional apoiador 

para o desenvolvimento da liberdade, autonomia e participação das pessoas, 

percebeu-se que uma mudança da estrutura organizacional no organograma da 

empresa - tornando-a mais horizontalizada do que verticalizada - reduz as 

tradicionais hierarquias e favorece o diálogo e a participação dos colaboradores da 

empresa e das demais partes interessadas. 

Nesse sentido, chega-se a uma segunda conclusão, relacionada ao “princípio 

da precaução” de Laville (2009) e à respectiva importância de que novas práticas de 

gestão organizacional favoreçam a participação e o diálogo com os stakeholders, 

com a finalidade de melhor fundamentar os objetivos e as estratégias da empresa. 

Ademais, pôde-se também constatar que o aumento do diálogo por parte da 

empresa com as partes interessadas, favoreceu o seu alinhamento estratégico com 

as variáveis econômica, social e ambiental, contribuindo para o conceito do “Triple 

Bottom Line” de Elkington (2001) e, por conseguinte, para a criação de valor 

agregado para a empresa, em múltiplas dimensões.  
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Outra ação, e que foi reconhecida na pesquisa, ocorreu em razão do 

compromisso de diálogo da empresa com os seus colaboradores e as demais partes 

interessadas, tornando necessário conciliar sua missão com este propósito. Esta 

ação conduz a uma terceira conclusão, que confirma a abordagem de Sachs (2007) 

- no que diz respeito à importância das empresas manifestarem publicamente, o seu 

compromisso com o entorno e de que maneira elas pretendem colaborar com a 

melhoria da existência humana, através de seus produtos e serviços - a fim de que 

possam legitimar o seu processo de gestão estratégica em prol do desenvolvimento 

sustentável. 

Em consequência desta legitimação estratégica em prol da sustentabilidade, a 

pesquisa também demonstrou que a empresa desenvolveu novos objetivos 

estratégicos e indicadores, conduzindo este estudo a uma quarta conclusão, 

baseada na significância de internalizar os custos sociais e ambientais nos espaços 

de planejamento e gestão, para que possam derivar novas estratégias e indicadores 

organizacionais. 

Em relação ao segundo objetivo específico - que buscou analisar e estudar 

como ocorrem as conexões do capital natural com os processos operacionais da 

empresa - pôde-se verificar que o ponto de partida, e que desencadeou esta 

conexão, ocorreu através do desenvolvimento do direcionamento estratégico da 

empresa, no intuito de monitorar a relação de insumos renováveis e não renováveis 

nos seus processos produtivos, buscando minimizar o uso dos insumos não 

renováveis em favorecimento aos de fontes renováveis. 

Foram constatadas, ao longo da pesquisa, algumas ações práticas implantadas 

na operação da empresa, em favorecimento ao capital natural, dentre as quais: o 

estudo da adequação das embalagens de fonte não renovável (plástica) para 

renovável (papel); a criação de uma nova matriz de critérios para o desenvolvimento 

de novos produtos e serviços, que leva em consideração - além das análises 

econômicas - os possíveis impactos sociais e ambientais; a instalação de cisternas, 

a fim de coletar a água da chuva para utilização nos processos produtivos; e a 

aquisição de novas tecnologias ou parcerias para reutilizar - na produção dos 

produtos - os resíduos gerados dos processos produtivos. 
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Conclui-se, desta forma, que o segundo objetivo específico foi atingido através 

das ações levantadas na pesquisa. Ademais, estas ações confirmam os conceitos 

de mitigação de Almeida (2009) e adaptação de Hawken (1999), que buscam reduzir 

e/ou eliminar as ações geradoras de impactos negativos aos recursos naturais. 

Quanto ao terceiro objetivo específico, que buscou levantar os principais 

fatores de resistência - ou trade-offs - que podem ocorrer no desenvolvimento de 

uma gestão organizacional sustentável, pôde-se concluir que a maior resistência 

adveio do comportamento das pessoas que trabalham na empresa. 

Esta alteração do comportamento das pessoas ocorreu em consequência do 

estado de incerteza e insegurança gerado em algumas delas, por conta: da 

mudança do modelo de gestão; da nova estrutura organizacional, menos 

hierarquizada; da descentralização dos níveis de poder; e do próprio 

reposicionamento estratégico da organização, além da respectiva dúvida em relação 

à sua capacidade de manter-se em crescimento economicamente viável e 

garantindo a preservação dos empregos dos colaboradores. 

Entretanto, é importante ressaltar que - conforme dados da pesquisa - grande 

parte dos fatores de resistência - ou trade-offs - ocorreu com mais intensidade no 

início do processo de mudança. Estes fatores de resistência, atualmente, 

encontram-se - dentro da organização - em um estado de maior equilíbrio e 

harmonia. 

No que diz respeito à identificação dos possíveis benefícios que podem 

contribuir para o posicionamento estratégico da empresa e o desenvolvimento da 

consciência dos colaboradores em prol da sustentabilidade, pôde-se perceber que 

as ações de desenvolvimento voltadas para a conscientização sobre o 

desenvolvimento sustentável têm transformado os colaboradores, tornando-os mais 

cidadãos, responsáveis e conscientes sobre seu papel como seres humanos, diante 

da sociedade e do meio ambiente. 

Além do mais, pôde-se constatar que a melhoria da qualidade do 

relacionamento interpessoal tornou-se outro benefício, decorrente das ações 

voltadas para a emancipação das pessoas, desenvolvimento da liberdade e 

autonomia, redução dos níveis de hierarquia e poder, contribuindo, assim, para o 

processo de comunicação interna e externa da empresa por intermédio de um clima 

de confiança e cooperação. 
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 Conclui-se desta forma, que estes benefícios podem gerar um diferencial 

favorável à empresa no campo da “formulação estratégica”, por conta da evolução 

da consciência dos colaboradores em relação ao desenvolvimento sustentável e do 

respectivo processo de emancipação, liberdade e autonomia, apoiando os conceitos 

de Kluyver e Pearce II (2007). Segundo estes autores, o foco atual da estratégia 

empresarial está na perspectiva do capital humano e intelectual como fonte de 

“recurso estratégico essencial” para a organização. 

Neste contexto, pôde-se também concluir que o desenvolvimento do capital 

humano e intelectual - com base na conscientização sobre a sustentabilidade - 

possibilita expandir a “cultura organizacional”, tornando-a um fundamento para a 

“diferenciação” da empresa. Esta perspectiva corrobora com a abordagem teórica de 

Sachs (2007) e Laville (2009). De acordo com estes autores, esta diferenciação - na 

maior parte das vezes - pode ser incorporada aos produtos e serviços da empresa, 

traduzindo-se na razão pela qual um número crescente de pessoas a escolhe em 

detrimento de outras empresas. 

Por fim, quando analisados os objetivos específicos desta pesquisa, verifica-se 

que foram identificados vários elementos durante sua execução, que ratificam a 

proposta inicial de considerar que todos os objetivos específicos foram atingidos, 

pois - de forma geral - foi possível identificar práticas gerenciais que podem 

promover o alinhamento entre as estratégias empresariais e a preservação do 

capital natural, em prol de uma gestão com desenvolvimento estratégico sustentável. 

 

5.2 Limitações da pesquisa 

 

Em relação às limitações desta pesquisa, levando-se em consideração a sua 

natureza de caráter exploratório, que validou a escolha do método de estudo de 

caso, conduzindo-a na direção de um amplo número de contribuições teóricas e 

práticas para uma gestão organizacional com desenvolvimento estratégico 

sustentável; pode-se dizer que por mais apropriado que tenha sido o método, como 

o objetivo geral da pesquisa baseou-se em realizar uma análise de um ambiente 

organizacional, o fato de não ter ocorrido entrevistas em profundidade com os 

stakeholders externos - como consumidores, fornecedores e clientes - este fato pode 

ter sido a principal limitação deste estudo. 
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Muito possivelmente, tal limitação possa ter conduzido esta pesquisa a uma 

segundo limitação, que diz respeito ao fato de ter sido evidenciado ao longo do seu 

desenvolvimento, um número maior de ações de âmbito interno – que contribuíram 

para o desenvolvimento de uma gestão estratégica sustentável - do que de âmbito 

externo. 

Por fim, uma terceira limitação identificada, mas de caráter menos latente do 

que as duas acima mencionadas, situa-se na percepção de que, no decorrer do 

processo de entrevistas - excetuando-se a direção da empresa e alguns 

coordenadores - os demais entrevistados demonstraram estar pouco à vontade 

quando os questionamentos direcionavam a investigação no sentido de 

compreender os principais fatores de resistência que ocorreram ao longo do 

processo. 

   

5.3 Recomendações para pesquisas futuras 

 

O desejo de crescimento econômico das organizações, a geração de 

incessantes estímulos ao consumo e a explosão demográfica - acarretando as 

concentrações populacionais - tornam-se um potencial problema quando produz um 

desequilíbrio entre a população, o consumo e os recursos naturais. 

Isto posto, a presente pesquisa - e o seu respectivo alinhamento entre o 

desenvolvimento de novas estratégias empresariais que conciliem a preservação do 

capital natural, em prol de uma gestão com desenvolvimento estratégico sustentável 

- apresenta um fator inovador que permite abrir horizontes para novas pesquisas e 

aprofundamentos. 

Recomenda-se, neste sentido, o aprofundamento destes estudos em outros 

ambientes organizacionais que possibilitem identificar como outras empresas e/ou 

outros setores industriais estão se posicionando frente ao desafio do 

desenvolvimento sustentável e o seu equilíbrio entre as dimensões econômica, 

social e ambiental. 

Do mesmo modo, a continuidade destes estudos possibilitará observar outras 

mudanças organizacionais nos campos da filosofia empresarial, da formulação das 

políticas estratégicas, do desenvolvimento de ações - e seus indicadores de controle 

- bem como dos efeitos sobre os campos da cultura e do comportamento 

organizacional. 
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5.4 Contribuições gerenciais da pesquisa 

 

No que se refere às contribuições gerenciais desta pesquisa e baseado nas 

conclusões já apresentadas neste capítulo, desenvolveu-se o Quadro 11 para 

apresentar as sete principais contribuições gerenciais que se recomenda para a 

promoção de uma governança empresarial em prol do desenvolvimento sustentável. 

 

 Quadro 11 – Governança Empresarial para o Desenvolvimento 

Sustentável 

  
GOVERNANÇA EMPRESARIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

( Contribuições Gerenciais ) 

 

01 
 
Questione o seu propósito como empresa e a razão da sua existência. 
 

02 

 
Promova o desenvolvimento das pessoas para que elas se tornem mais 
autônomas, livres e participativas. 
 

03 

 
Avalie se a sua estrutura organizacional favorece o diálogo e a participação 
das pessoas. 
 

04 

 
Manifeste publicamente o seu propósito em relação ao Desenvolvimento 
Sustentável através de novas declarações organizacionais. 
 

05 

 
Implemente estratégias e indicadores que levem em consideração os custos 
sociais e ambientais. 
 

06 

 
Reduza e/ou elimine as ações geradoras de impactos negativos aos recursos 
naturais. 
 

07 

 
Administre os trade-offs através de equidade social, prudência ecológica e 
eficiência econômica. 
 

             Fonte: Elaborado pelo autor com base nas conclusões da pesquisa. 
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E por fim, como contribuição gerencial final da pesquisa, é de extrema 

importância a compreensão empresarial de que é fundamental promover a educação 

em benefício do desenvolvimento sustentável - através do desenvolvimento da 

conscientização das pessoas - proporcionando-lhes meios que as tornem mais 

autônomas, livres e participativas, para que assim, possam contribuir efetivamente 

com a empresa, no desenvolvimento de estratégias empresariais sustentáveis. 
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APÊNDICE A – Roteiro para a Entrevista com a Direção da Empresa 

 

Identificação do Entrevistado 

Nome e Área de Atuação:  

Formação:  

Cargo na Empresa:  

Tempo de Atuação:  

 

As questões elaboradas abaixo partem do entendimento de que o principal objetivo 

do Desenvolvimento Sustentável (DS) é de satisfazer as necessidades e as 

aspirações humanas e neste sentido o alinhamento com as três dimensões do 

Desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambiental), tornaram-se 

fundamental para a saúde e o futuro da organização, assim como das pessoas da 

empresa e com as demais que a mesma se relaciona. 

 

Bloco A – Sobre a evolução da consciência organizacional para o DS. 

 

01. 

Como ocorreu o processo de evolução em relação à consciência sobre o 

Desenvolvimento Sustentável na organização? Houve fatores externos e 

internos que influenciaram este processo? 

02. 
Como a empresa promove o desenvolvimento da educação 

organizacional em prol da conscientização em relação ao DS? 

03. 
Qual o propósito da organização em relação às dimensões do 

Desenvolvimento Sustentável? 

 

Bloco B – Sobre as políticas e diretrizes estratégicas para a gestão em prol do DS. 

 

04. 

O que é importante levar em consideração no desenvolvimento das 

políticas estratégicas da organização que corroborem com as dimensões 

do DS? 

05. 

A organização possui um planejamento estratégico norteado para as três 

dimensões do DS? Comente um pouco sobre as principais ações que 

foram desenvolvidas na direção destas dimensões. 

06. 

Os interesses dos stakeholders foram levados em consideração no 

processo de construção do planejamento estratégico da organização? 

Como aconteceu esta interação? 

07. 

As declarações de missão, propósito e objetivos da empresa sofreram 

modificações por conta da consciência da direção em relação ao DS? 

Quais foram as principais referências (insights) que motivaram estas 

modificações? 
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08. 

Foram desenvolvidos novos indicadores organizacionais que 

consideraram a redução dos impactos sociais e ambientais em prol do 

DS? Comente sobre alguns deles. 

 

Bloco C – Sobre os principais fatores de resistência, desafios e benefícios na gestão 

em prol do DS. 

 

09. 

Quais foram os principais fatores de resistência e trade-offs que 

ocorreram no processo de posicionamento da gestão organizacional em 

prol do DS? 

10. 

Quais são os maiores desafios para a empresa no alinhamento 

estratégico entre a gestão com desenvolvimento sustentável e a 

preservação dos recursos naturais? 

11. 

Quais foram os principais benefícios percebidos pela empresa neste 

novo modelo de gestão que podem contribuir para o posicionamento 

estratégico da empresa perante os stakeholders? Comente sobre as 

principais partes interessadas. 
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APÊNDICE B – Roteiro para a Entrevista com outras Áreas da Empresa 

 

 

Identificação do Entrevistado 

Nome e Área de Atuação:  

Formação:  

Cargo na Empresa:  

Tempo de Atuação:  

 

 

As questões elaboradas abaixo partem do entendimento de que o principal objetivo 

do Desenvolvimento Sustentável é de satisfazer as necessidades e as aspirações 

humanas e neste sentido o alinhamento com as três dimensões do 

Desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambiental), tornaram-se 

fundamental para a saúde e o futuro da organização, assim como das pessoas da 

empresa e com as demais que a mesma se relaciona. 

 

 

BLOCO A – Sobre a evolução da consciência organizacional para o DS. 

 

 

01. 

Como ocorreu o processo de evolução em relação à consciência sobre o 

Desenvolvimento Sustentável no setor em que você atua? Houve fatores 

externos e internos que influenciaram este processo? 

02. 
Como a empresa promove o desenvolvimento da educação 

organizacional em prol da conscientização em relação ao DS? 
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Bloco B – Sobre as principais ações estratégicas para a gestão em prol do DS. 

 

03. 
O que é importante levar em consideração no desenvolvimento de ações 

que corroborem com as dimensões do DS? 

04. 

O setor que você atua possui um planejamento norteado para as 

dimensões do DS? Comente um pouco sobre as principais ações que 

foram desenvolvidas. 

05. 

Os interesses dos stakeholders foram levados em consideração no 

processo de construção das principais ações citadas na questão 

anterior? Como aconteceu esta interação e quais foram as partes 

interessas envolvidas? 

06. 
Como ocorre a gestão dos recursos naturais nos processos operacionais 

em que você atua? Cite alguns exemplos. 

07. 

Qual a sua opinião sobre a gestão de novas tecnologias, em 

favorecimento à gestão dos recursos naturais para garantir as 

necessidades atuais e futuras das pessoas? Comente. 

08. 
Quais foram os principais impactos decorrentes da gestão em prol do DS, 

nas estratégias voltadas para produtos ou processos no seu setor? 

 

Bloco C – Sobre os principais fatores de resistência, desafios e benefícios na gestão 

em prol do DS. 

 

09. 

Quais foram os principais fatores de resistência e trade-offs que 

ocorreram no setor que você atua durante o processo de posicionamento 

da gestão organizacional em prol do DS? 

10. 

No seu entendimento quais são os maiores desafios no alinhamento 

estratégico entre a gestão com desenvolvimento sustentável e a 

preservação dos recursos naturais? 

11. 
Quais foram os principais efeitos decorrentes da gestão em prol do DS, 

no relacionamento interpessoal dos colaboradores? 

12. 
Quais foram as principais mudanças decorrentes da gestão em prol do 

DS, no relacionamento com os clientes e fornecedores? 

13. 
Quais foram os principais benefícios percebidos no seu setor, decorrente 

deste novo modelo de gestão em prol do DS perante os stakeholders? 

 


