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trabalhamos para 
desenvolver referências 
de negócios sustentáveis, 
inovadores, competitivos 
e que geram valor para a 
sociedade

O QUE É O UNIETHOS?  
é uma organização sem fins lucrativos, inovadora, que presta 

serviços para empresas de modo a desenvolver a 

sustentabilidade nos negócios, com a participação de públicos 

interessados e a articulação de parcerias que contribuam para 

ampliar a competitividade e gerar valor para a sociedade. 

o Uniethos atua de forma integrada ao instituto ethos  

com uma estratégia conjunta de promoção de mudanças  

na economia e nas práticas empresariais.

COMO TRABALHAMOS? 
os projetos do Uniethos são orientados  

para desenvolver competências, 

práticas inovadoras de gestão e 

modelos de negócios com novos 

padrões de sustentabilidade. Cada 

projeto é único e sempre adaptado  

à realidade de cada empresa.

Conheça nossa atuação em educação executiva, assessoria e estudos e Pesquisas. acesse www.UNIETHOS.ORg.BR

SolUçõeS inovaDoRaS PaRa aMPliaR a 
CoMPeTiTiviDaDe e geRaR valoR PaRa a SoCieDaDe

a SUSTenTaBiliDaDe  
é o ReSUlTaDo De  
UM PRoCeSSo eDUCaTivo  
De longo PRazo
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as empresas 
brasileiras estão 
promovendo 
importantes 
mudanças, 
incorporando 
a sustentabilidade
em suas estratégias 
de negócio

empresas brasileiras, sejam elas pequenas, médias ou 
grandes e distribuídas nos diferentes setores econômi-
cos, têm promovido importantes mudanças visando a 
incorporação da sustentabilidade em suas estratégias 
de negócios. este estudo buscou mapear esse processo 
e avaliar a profundidade e abrangência das estratégias 
adotadas. na análise de respostas de 250 empresas, as 
principais  mudanças identificadas foram as seguintes:

SuStentabilidade eStá no planejamento 
eStratégico daS empreSaS
o grupo de empresas pesquisadas reconhece ampla-
mente que a inserção de sustentabilidade no planeja-
mento estratégico é uma necessidade. a pesquisa reve-
la que 69% das empresas consideram interesses de 
stakeholders no planejamento estratégico, sendo que 
as principais questões relacionadas à sustentabilidade 
são inovação, riscos, impactos na cadeia de valor, opor-
tunidades de negócios e inclusão social. inovação e re-
posicionamento dos negócios despontam como objeti-
vo principal para 65% das empresas pesquisadas, mas a 
principal dificuldade no planejamento estratégico é a 
capacidade de fazer um planejamento de longo prazo.

objetivoS eStratégicoS
os objetivos estratégicos das empresas são muito varia-
dos, mas podem ser identificados quatro grandes grupos 
com diferentes ambições em relação à sustentabilidade:  
(i) Mimetismo: grupo formado por um quarto das empre-
sas que se caracteriza pela dispersão de objetivos e a imi-

tação dos movimentos de líderes do mercado; (ii) Foco 
em Mercado: grupo com um quinto das empresas, busca 
no tema sustentabilidade uma forma de ampliar sua par-
ticipação de mercado por meio de diferenciação e/ou do 
desenvolvimento de novos negócios; (iii) Foco em De-
sempenho: também com um quinto das empresas, este 
grupo busca ampliar a competitividade via aumento de 
desempenho na gestão dos riscos e eficiência em custos, 
principalmente por meio de redução de emissões, resí-
duos e impactos em geral; e (iv) Multifocal: o maior grupo, 
com cerca de um terço das empresas, não está ancorado 
em um tipo de estratégia apenas, buscando ao mesmo 
tempo ampliar oportunidades de negócios, aumentar de-
sempenho e reduzir impactos.

menSuração de impactoS
entre 15 e 20% das empresas pesquisadas faz a avalia-
ção dos impactos das políticas de sustentabilidade so-
bre os custos e a competitividade. este é um avanço 
parcial, mas importante, e que confere às empresas 
maior efetividade em suas estratégias de sustentabili-
dade. Porém, para a maioria das empresas, essa é uma 
grande demanda de desenvolvimentos futuros.

relação com StakeholderS
a maioria das empresas pesquisadas (68%) desenvolve al-
gum tipo de relacionamento com stakeholders. geralmen-
te são procedimentos mais tradicionais, como critérios de 
seleção ou ações pontuais focadas em grupos específicos, 
como fornecedores e comunidades, sem estratégias con-
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sistentes de relacionamento. Destaca-se, porém, um grupo 
significativo, que conta com 23% das empresas, na maioria 
de grande porte, que possui processos contínuos de relacio-
namento com foco na inovação e no desenvolvimento local.

governança
Um pequeno grupo, com 14% das empresas pesquisadas, 
promoveu uma importante inovação nos seus sistemas de 
governança, inserindo stakeholders externos em seus co-
mitês de sustentabilidade. nessas empresas, a possibilida-
de de fazer com que as estratégias empresariais estejam 
alinhadas com as expectativas e tendências da sociedade 
são muito maiores. além disso, esforços para alinhar as áre-
as de negócios com as estratégias de sustentabilidade, por 
meio de comitês, estão presentes em 60% das grandes em-
presas. em 36% das empresas foram também criados siste-
mas integrados de gestão, com a função de coordenar as 
ações e políticas para sustentabilidade de todas as áreas.
a grande maioria das empresas pretende ampliar os investi-
mentos em sustentabilidade e os esforços verificados de-
monstram que um expressivo grupo de empresas brasileiras 
está alinhado com as tendências internacionais de incorpo-
ração dos princípios da sustentabilidade nas estratégias de 
negócios e de criação de processos e sistemas mais sofisti-
cados de planejamento, gestão e governança. Porém, exis-
tem grandes desafios. a pesquisa mostra que são poucas as 
empresas com estratégias consistentes para enfrentar os 
principais dilemas da sustentabilidade e, de maneira geral, na 
maioria das empresas há uma grande lacuna entre objetivos 
estratégicos e práticas efetivas de sustentabilidade.

Brazilian companies, whether small, medium or large, and spread around the country’s various economic sectors, have all carried out 
significant changes aimed at incorporating sustainability into their business strategies. this study sought to map this process and evalu-
ate the depth and reach of the strategies used. in an analysis of replies from 250 companies, the main changes identified were as follows:

SuStainability iS part of  
companieS’ Strategic planning
in the group of companies researched it is widely recognized that the insertion of sustainability in strategic planning is a necessity. the 
study revealed that 69% of the companies take into account stakeholder interests in their strategic planning, with the main questions 
relating to sustainability being innovation, risks, impact on the value chain, business opportunities and social inclusion. innovation and 
business repositioning appear as the principal goals for 65% of the companies surveyed, but the main difficulty in strategic planning is 
the ability to carry out long-term planning.

Strategic goalS
the companies’ strategic goals vary greatly, but four large groups can be identified with different ambitions in relation to sustain-
ability: (i) mimicry: this group comprises one-quarter of the companies and is characterized by dispersed goals and imitation of 
the moves of the market leaders. (ii) Focus on the market: a group comprising one-fifth of the companies. it sees the sustainabil-
ity topic as a way of increasing market share through differentiation and/or the development of new business. (iii) Focus on Per-
formance: this group, also comprising one-fifth of the companies, aims to augment competitiveness by increasing performance 
in risk management and cost efficiency, mainly by reducing emissions, waste and impacts in general. (iv) multifocal: the largest 
group, with around one-third of the companies. it is not tethered to just one kind of strategy and seeks at one and the same time 
to expand business opportunities, increase performance and reduce impacts. 

impactS meaSurement 
Between 15% and 20% of the companies surveyed carry out an evaluation of the impact on costs and competitiveness resulting from 
sustainability policies. this is partial, but important progress, allowing the companies to make their sustainability strategies more effec-
tive. However, for most of the companies, this aspect requires further development. 

Stakeholder relationShipS 
most of the companies surveyed (68%) develop some kind of stakeholder relationship. these are largely more traditional proce-
dures such as criteria for selection, or solitary actions focused on specific groups such as suppliers and communities, with no 
consistent relationship strategies. However, one significant group does stand out, containing 23% of the companies, mostly 
large-size, which carry out continuous relationship processes focused on innovation and local development. 

governance
One small group, with 14% of the companies researched, carried out an important innovation in their systems of governance, insert-
ing external stakeholders into their sustainability committees. at these companies, the possibility of their business strategies being 
aligned with societal expectations and trends is much more likely. in addition to this, efforts to align the business areas with the sustain-
ability strategies, by means of committees, can be seen in 60% of the large companies. in 36% of the companies, integrated manage-
ment systems had also been created, with the function of coordinating actions and policies for sustainability in all areas. 
the great majority of the companies intend to expand their investments in sustainability, and the efforts noted show that a significant 
group of Brazilian companies is aligned with the international trends of incorporating the principles of sustainability into their business 
strategies and the creation of more sophisticated processes and systems in planning, management and governance. there are, how-
ever, great challenges. the study shows that few companies have consistent strategies when facing the main dilemmas of sustain-
ability and, generally speaking, at most companies, there is a large gap between strategic goals and effective sustainability practices.
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no Brasil os ambientes de negócios estão em pleno 
processo de mudança. a sociedade e os mercados são 
mais transparentes, as demandas dos consumidores 
estão crescendo e se modificando, as condições de 
acesso aos mercados estão mudando e a regulação 
sobre as operações das empresas está se tornando 
cada vez mais rígida.
a crise econômica global pode ser uma oportunidade 
para que inovações em sustentabilidade gerem novas 
oportunidades de negócios. apesar das inúmeras dificul-
dades para a competitividade das empresas no Brasil, um 
número crescente está buscando inovar e há um ritmo 
acelerado de mudanças na gestão, nas estratégias, no de-
senvolvimento de novos produtos e serviços, na organi-
zação das cadeias produtivas e nos relacionamentos en-
tre as empresas e as organizações sociais.
no entanto, ainda existem grandes desafios. os avanços 

até agora alcançados não são suficientes para que as 
empresas sejam os agentes de uma nova economia, 
que garanta o uso sustentável dos recursos naturais e a 
melhoria da qualidade de vida. as mudanças em curso 
são aprendizados importantes e precisam ser amplia-
das, aprofundadas e aceleradas. a pesquisa mostra que 
são poucas as empresas com estratégias consistentes 
para enfrentar os grandes dilemas da sustentabilidade.
esta pesquisa analisou 250 empresas brasileiras de 
grande e pequeno porte, de todos os setores econômi-
cos. Buscamos compreender que aspectos as empre-
sas consideram no seu planejamento estratégico, quais 
são os objetivos das estratégias de sustentabilidade, 
como são os relacionamentos das empresas com seus 
stakeholders, como estão estruturados os sistemas de 
governança e, finalmente, como as empresas estão pre-
vendo seus futuros investimentos em sustentabilidade.
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a sustentabilidade 
vem se tornando uma 
estratégia que busca 

aumento de eficiência, 
diferenciação, inovação 

e fortalecimento 
da competitividade 

das empresas
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Mundialmente, importantes mudanças vêm ocorrendo 
na forma como as empresas concebem e incorporam 
princípios de sustentabilidade em seus negócios. na rela-
ção entre as estratégias corporativas e a sustentabilidade 
predomina, na maioria das empresas, uma abordagem 
voltada para a redução de riscos. as empresas buscam 
incorporar alguns aspectos da sustentabilidade como 
forma de reduzir riscos de reputação, de mercado ou de 
não adequação à regulação. Recentemente, várias pes-
quisas com empresas líderes mundiais mostram que a 
sustentabilidade vem se tornando, para um grupo cres-
cente de empresas, uma estratégia que busca aumento 
de eficiência, diferenciação, inovação e fortalecimento 
da competitividade das empresas. é o que mostram pes-
quisas realizadas nos últimos três anos por instituições 
como Massachusetts institute of Technology, harvard 
University, accenture e Mckinsey. 
Segundo a Mckinsey Sustainability Survey1, 42% de um 
grupo de mais de 3 mil executivos entrevistados em 
2011 consideram que a sustentabilidade deve ser vista 
como um equilíbrio entre risco e oportunidade.
as empresas que adotam essa abordagem mais estra-
tégica da sustentabilidade buscam criar valor para 
seus negócios, e passam tanto por mudanças internas 
quanto por importantes mudanças nas suas relações 
com o ambiente externo.
internamente, as que investem em sustentabilidade 
como estratégia de negócios adotam processos sistê-

micos, envolvendo a empresa como um todo. Para 
isso, as empresas precisaram mudar suas estruturas, 
sua governança e seus mecanismos de gestão, opera-
ção e avaliação de resultados. Para que as empresas 
desenvolvam produtos que reflitam expectativas e 
preocupações dos consumidores, não basta apenas 
produzir com menor impacto socioambiental, pois as 
empresas líderes em sustentabilidade vêm desenvol-
vendo também novos modelos de negócios e novas 
formas de relacionamento com fornecedores e clien-
tes, além de criar novas propostas de valor.
o resultado é que essa incorporação sistêmica da sus-
tentabilidade nos negócios vem contribuindo para o au-
mento de lucratividade. entre 2011 e 2012, um terço das 
empresas pesquisadas em 113 países pela equipe do 
MiT2 afirmou que a sustentabilidade contribuiu para a 
lucratividade. Para essas empresas, a sustentabilidade 
parece ter sido também uma fonte de resiliência para os 
negócios. a mesma pesquisa realizada no ano anterior 
mostrou que, mesmo no período de crise financeira, en-
tre 2008 e 2010, um grande número de empresas am-
pliou seus investimentos em sustentabilidade.
Mas é preciso ter visão de longo prazo. a competitivida-
de das empresas em uma perspectiva mais ampla de-
pende de estratégias que criem uma convergência en-
tre os valores criados para as empresas e os valores ge-
rados para a sociedade. Uma condição básica do com-
partilhamento de valores entre empresas e a sociedade 
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a competitividade 
no longo prazo 
depende de 
estratégias que 
gerem convergência 
entre os valores 
criados para as 
empresas 
e os gerados para 
a sociedade

é a legitimidade das empresas, e, para isso, a transparên-
cia e o relacionamento estreito e de longo prazo são fun-
damentais. Uma relação contínua e efetiva com os 
stakeholders é a forma que algumas empresas utilizam 
para identificar oportunidades e rever as expectativas 
dos consumidores e da sociedade em geral.3

Mudanças desse tipo são substanciais e provocam uma 
reflexão sobre o papel das empresas na sociedade e so-
bre os seus objetivos. empresas trabalham para gerar 
lucros, mas o fazem como um meio para formar institui-
ções duradouras, e para alcançar esse objetivo, as em-
presas precisam agir sobre os ambientes de negócios, 
tanto nos ambientes internos da organização como nos 
ambientes externos. as empresas operam como insti-
tuições sociais, que atuam não somente nas dimensões 
econômicas dos mercados, mas também na formação 
de culturas, valores, relações de confiança e de coope-
ração, que dependem de uma base de relacionamentos 
que só se justifica por objetivos de longo prazo4. essa 
não é uma idealização, mas uma constatação sobre o 

que realmente fazem as mais bem-sucedidas e dura-
douras empresas no mundo.
ou seja, empresas sustentáveis são aquelas que combi-
nam resultados de curto prazo com objetivos de longo 
prazo e buscam ser perenes, mesmo que tenham que 
reduzir seus resultados financeiros ocasionalmente. 
as políticas de responsabilidade social e de sustentabili-
dade vêm produzindo resultados importantes para as 
empresas e a sociedade, especialmente ampliam a efici-
ência no uso dos recursos naturais. Porém, aumentos 
unitários de produtividade vêm sendo mais que compen-
sados pelo crescimento global no uso e nos impactos so-
bre os recursos naturais e fazem com que a soma das 
atividades produtivas continuem ampliando a degrada-
ção ambiental5. Por mais importantes que sejam os avan-
ços promovidos pelas empresas em termos de produtos 
mais eficientes, em processos de produção de menor 
impacto, no desenvolvimento de negócios inclusivos e 
nos avanços em termos de transparência e de relaciona-
mento com a sociedade, são avanços insuficientes. 
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o planejamento estratégico é uma importante ferramenta 
de avaliação do mercado e dos recursos da empresa em 
uma projeção para o futuro. o processo de planejamento 
promove o alinhamento de interesses dentro da empresa, 
a definição de metas e a revisão dos objetivos de longo pra-
zo. a importância da inserção de aspectos sociais e am-
bientais no planejamento é uma das formas de fazer com 
que os objetivos econômicos, sociais e ambientais se 
complementem e não se contraponham. 
Toda estratégia definida em um processo de planejamen-
to pode sofrer alterações ao longo do tempo e é importan-
te que leve em consideração mudanças de contexto, no-
vas oportunidades e riscos não antecipados no momento 
do planejamento6. Portanto, um bom planejamento deixa 

caminhos para avaliação e mudanças, dando direciona-
mento sem tirar a flexibilidade necessária.
a pesquisa revela que 69% das empresas consideram inte-
resses de outros públicos além dos acionistas e clientes no 
planejamento estratégico. em empresas de controle de 
capital público, esse número sobe para 94%. o foco em ris-
cos socioambientais ainda supera a perspectiva de opor-
tunidades. empresas com controle público e estrangeiro 
destacam-se na análise dos riscos socioambientais (81% e 
71%, respectivamente) frente a empresas de capital nacio-
nal privado (52%). Contudo, não há grande variância entre 
as empresas no tocante a oportunidades (média de 50%). 
as diferenças de foco em riscos ou oportunidades tam-
bém variam entre setores, conforme ilustra o gráfico 1.

69% das empresas 
consideram interesses 

de outros públicos 
além dos acionistas e 

clientes no planejamento 
estratégico

Gráfico 1: aspectos de risco e oportunidade no planejamento por setor

100

80

60

40

20

0

riscos

oportunidades

agronegócios financeiro comércio manufaturaconstrução mineraçãoeducação saúdeenergia serviços



Estratégias empresariais para
a sustentabilidade no Brasil

planejamento | 12

No caminho da 
incorporação de 
sustentabilidade à 
estratégia de negócios 
destacam-se as 
necessidades 
de expandir horizontes 
e ampliar escopos 
da análise de 
sustentabilidade

apesar de ser um aspecto fundamental da sustentabili-
dade, nem todas as empresas trabalham com cenários 
de longo prazo. apenas 56% das empresas consultadas 
consideram cenários de longo prazo relacionados às 
questões de sustentabilidade. Destaca-se o setor finan-
ceiro, importante para viabilizar negócios e avaliar riscos 
relacionados à sustentabilidade, mas apenas 42% das 
empresas utilizam essa abordagem (gráfico 2).
o estudo também demonstra que as empresas ainda 
não expandiram o escopo de planejamento para a ca-
deia de valor, e apenas 52% das consultadas considera 
os impactos na cadeia em seu planejamento. Já o tema 
de inovação e reposicionamento de negócios está no 
planejamento estratégico de 65% das empresas, o que 
é ainda mais forte (89%) dentre as empresas de edu-
cação. Por fim, aspectos de inclusão social no desen-

volvimento ou reposicionamento de produtos e servi-
ços foi o quesito de menor frequência no planejamen-
to estratégico das empresas (45%), a não ser pelo setor 
público, que registrou 75%.
é possível que a estratégia realizada pelas empresas 
seja mais inclusiva do que aquela planejada; no entan-
to, a inclusão de aspectos socioambientais no planeja-
mento visa alinhar objetivos e criar uma referência para 
análise dos negócios. ademais, no processo de plane-
jamento são moldadas políticas de incentivos e remu-
neração, que devem compreender metas compatíveis 
com uma estratégia de sustentabilidade. 
Por fim, no caminho da incorporação de sustentabili-
dade à estratégia de negócios destacam-se as neces-
sidades de expandir horizontes e ampliar escopos da 
análise de sustentabilidade.

Gráfico 2: aspectos considerados no planejamento estratégico
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a inserção dos princípios da sustentabilidade na formu-
lação da estratégia empresarial foi desenvolvida ao lon-
go da década de 1990, quando práticas socioambientais 
passaram a ser avaliadas como fonte de competitivida-
de e legitimação para as empresas. no início, o desen-
volvimento de boas práticas priorizava a redução de 
obrigações e custos e na tentativa de influenciar a regu-
lação7. nesse momento, podemos dizer que os objeti-
vos das empresas limitavam-se a uma estratégia de 
adaptação e manutenção da paridade competitiva.
a evolução da agenda de sustentabilidade leva empre-
sas a focarem na possibilidade de impactos positivos 
no desempenho, seja com a diminuição de custos pela 
ecoeficiência, seja com o aumento de receitas via dife-
renciação e ecodesign8. no entanto, para que tais es-
tratégias sejam fonte de vantagem competitiva, elas 
devem ser valiosas, raras e de difícil imitação – o que 
não acontece com processos padronizados pelo mer-
cado. Pesquisas mostram que as estratégias mais 
competitivas eram desenvolvidas na interação da em-
presa com seus stakeholders e no desenvolvimento de 
recursos e competências que não podiam ser facil-
mente copiáveis, porque eram por demais específicos 
da empresa e seus parceiros9. 
Para analisar as empresas pesquisadas foram feitas 
perguntas sobre os objetivos das estratégias de sus-
tentabilidade e como estes afetariam os negócios das 
empresas. Para analisar as respostas, buscamos agru-

par10 as empresas com estratégias similares, o que re-
sultou em cinco grupos, que se distinguem pela exis-
tência de estratégia de sustentabilidade e pelo tipo de 
foco em competitividade (gráfico 3). 

Grupos por objetivos estratégicos: 

1. Não tem estratégia: empresas que declararam 
não ter estratégia para sustentabilidade

2. Mimetismo: sem estratégia clara, buscam seguir a 
maioria e têm objetivos dispersos

3. Foco no mercado: buscam principalmente ganhar 
mercado principalmente pela diferenciação e em no-
vos negócios

4. Foco em desempenho: buscam resultados de de-
sempenho na gestão dos riscos e eficiência em custos

5. Multifocal: buscam novos negócios, desempenho e 
baixo impacto concomitantemente

o grupo que se autodeclara sem estratégia consiste em 
16 empresas (6% do total) de vários setores e de diver-
sos tamanhos (gráfico 4). 

Gráfico 3: agrupamento por objetivo estratégico
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as estratégias 
das empresas líderes 
em sustentabilidade 
levam em 
consideração as 
visões dos stake-
holders e buscam 
criar novos modelos 
de negócios

o grupo do mimetismo conta com 59 empresas e caracte-
riza-se pelas respostas consistentemente abaixo da média 
e pela falta de foco. São citados igualmente objetivos de 
custos, reputação, novos negócios e mercados, sem que 
haja uma clara priorização pelas empresas. a estratégia de 
imitar movimentos do mercado, sem grandes convicções, 
parece estar mais difundida entre micro e pequenas em-
presas, mas está presente em todos os setores.
o grupo com foco em mercado também não desponta 
como líder nas respostas, mas está acima da média no 
que trata de busca de reputação, participação de mer-
cado e diferenciação. Trata-se de um grupo de 50 em-
presas, predominantemente brasileiras e privadas, re-

presentando 33% das microempresas e 26% das pe-
quenas empresas, cobrindo 58% do setor de serviços. 
Sem grande objetivo de melhora do desempenho, essas 
empresas procuram adequar-se aos padrões e manter 
paridade competitiva.
o grupo com foco no desempenho busca competitivida-
de principalmente nas estratégias de ecoeficiência e ges-
tão de risco por meio da redução de emissões, resíduos e 
de impactos em geral. Do ponto de vista da competitivi-
dade, o foco está na redução de custos e gestão de ris-
cos, e não na busca de diferenciação e novos negócios. 
este grupo conta com 44 empresas e é mais difundido 
entre as de maior porte.
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Gráfico 4: Objetivo estratégico em empresas de diferente porte
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Gráfico 5: Objetivo das estratégias de sustentabilidade por grupo
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É importante 
desenvolver 
estratégias únicas, 
e o sucesso depende 
da capacidade das 
empresas utilizarem 
sustentabilidade para 
desenvolver seus 
recursos internos 
alinhados com as 
condições do contexto 
competitivo

Por fim, o maior agrupamento trouxe 81 empresas com 
resultados superiores à média em todos os quesitos, sen-
do líderes em objetivos de redução de impactos na biodi-
versidade, impactos sociais e redução de conflitos. nesse 
grupo há empresas de todos os tamanhos, mas as de 
grande porte parecem ser maioria. em termos de setores, 
esta estratégia está em todas as empresas de mineração 
consultadas e em boa parte das empresas de agronegó-
cios (53%), construção (42%) e manufatura (41%)11. a es-
tratégia multifocal pode parecer mais completa ou mais 
dispersa; de fato, é necessário que a empresa tenha es-
trutura para desenvolver e gerenciar todas as iniciativas, 
mas nada garante que terá êxito no processo.
o agrupamento das empresas por tipo de estratégia re-
vela que, na amostra de empresas pesquisadas e até 
dentro das próprias empresas, convivem diferentes ob-
jetivos para sustentabilidade. o fato de empresas do 
mesmo setor buscarem diferentes estratégias revela 
espaço para manobra e busca de vantagem a partir de 
estratégias de sustentabilidade. ou seja, é importante 
desenvolver estratégias únicas, e o sucesso depende da 
capacidade das empresas utilizarem sustentabilidade 
para desenvolver seus recursos internos alinhados com 
as condições do contexto competitivo.
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o objetivo fundamental da gestão estratégica é a ob-
tenção de resultados superiores e o desenvolvimento 
de uma vantagem competitiva para as empresas. Por-
tanto, ao desenvolver estratégias para sustentabilida-
de, empresa e sociedade esperam resultados. 
o desafio da análise de impactos econômicos das es-
tratégias de sustentabilidade vem sendo paulatina-
mente superado. Muitas empresas já desenvolvem 
modelos de mensuração e muitos estudos sugerem 
metodologias para a análise e valoração12 econômica 
das ações de sustentabilidade13. iniciativas como tEEB 
– the Economics of Ecosystems and Biodiversity14, 
tentam inclusive trazer uma disciplina de mensuração 
de risco e oportunidade para a proposta de proteção 
ao ecossistemas e à biodiversidade.
Contudo, a adoção de práticas sociais e ambientais é 
muitas vezes caracterizada por um movimento de imi-
tação, no qual as empresas procuram copiar padrões e 
procedimentos de líderes do setor, sem a análise da 
devida adequação daquilo que é implantado15. Fre-
quentemente, o movimento é motivado pela busca de 

legitimidade, mas a falta de significado dentro do negó-
cio faz com que muitas ações sejam mal implantadas 
ou até inócuas, do ponto de vista tanto da empresa 
como da sociedade. 
Portanto, neste estudo buscamos verificar se as empre-
sas avaliavam impactos econômicos e os efeitos sobre 
a competitividade das ações de sustentabilidade. Parte-
-se do princípio de que a avaliação é condição para a 
gestão, pois não se pode gerir aquilo que não é avaliado.
os resultados demonstram que as empresas já come-
çam a avaliar os impactos de sustentabilidade sobre a 
competitividade, mesmo que parcialmente. a avalia-
ção de custos e receitas e a avaliação de competitivi-
dade estão positivamente correlacionadas16. Cerca de 
40% das empresas não avalia os impactos, e a maioria 
destas declara pretender fazê-lo no futuro. Mais de 
60% das empresas faz algum tipo de avaliação, a maio-
ria declara estar começando a avaliar algumas ações e 
poucas (16% do total) avaliam os impactos de custos e 
receitas de todas as iniciativas. este padrão repete-se 
para a análise de competitividade (gráfico 6). 

as empresas 
já começam a avaliam 

os impactos de 
sustentabilidade sobre 

a competitividade, 
mesmo que 

parcialmente
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Gráfico 6B: competitividade

Gráfico 6a: custos e receitas
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aValiação de impacto nos diferentes grupos 
de empresas a avaliação de impactos é importante 
para que a empresa pondere os resultados da sua es-
tratégia e possa saber se atingiu os objetivos propos-
tos. Deste modo, buscamos verificar como diferentes 
grupos de objetivos estratégicos avaliam os impactos 
de suas estratégias. os grupos, conforme proposto na 
Seção 4, são os seguintes:

Não tem estratégia (16): empresas que declara-
ram não ter estratégia para sustentabilidade

Mimetismo (59): sem estratégia clara, buscam se-
guir a maioria e têm objetivos dispersos

Foco em mercado (50): buscam principalmente 
ganhar mercado principalmente pela diferenciação e 
em novos negócios

Foco em desempenho (44): buscam resultados de 
desempenho na gestão dos riscos e eficiência em custos

Multifocal (81): buscam novos negócios, desempe-
nho e baixo impacto concomitantemente

a análise revela que as empresas que não têm estraté-
gia de sustentabilidade também não avaliam os impac-
tos das ações de sustentabilidade nos custos ou recei-
tas (76%), mas 35% têm a intenção de fazê-lo no futu-
ro. a intenção de avaliar resultados é louvável, contudo, 
considerando que tais empresas não têm objetivos 
estratégicos, é possível que suas iniciativas isoladas 
também não tragam resultados consistentes.
há um efeito similar com o grupo de mimetismo, no qual 
45% das empresas não avaliam impactos em custos, 
mas 38% delas já começam a fazer algumas análises 
parciais e 17% declaram avaliar todas as ações de sus-
tentabilidade. Para o futuro, espera-se que os resulta-
dos da avaliação possam inspirar a elaboração de obje-
tivos mais claros e de ações mais focadas nos negócios.
Dentre as empresas que buscam estratégias de mer-
cado há também aquelas que não avaliam resultados 
(44%), sendo que 36% têm intenções de fazê-lo no fu-
turo. nesse grupo, 42% começam a avaliar os custos e 
receitas de algumas iniciativas, e 14%, de todas as ini-
ciativas. Considerando que o objetivo principal é ga-
nhar mercado, essas empresas precisariam mensurar 
os resultados das iniciativas para saber se sua estraté-
gia tem efeitos.
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Na maioria das 
empresas há 
uma lacuna 
entre objetivos 
estratégicos 
e práticas

no grupo com foco no desempenho, 58% das empre-
sas avaliam parcialmente (47%) ou totalmente (11%) os 
impactos de custo e receita das ações de sustentabili-
dade. há também várias que ainda não avaliam os re-
sultados de custo ou receita de suas iniciativas de sus-
tentabilidade (42%). esse grupo também evidencia 
uma dissonância entre objetivos e práticas, e certa-
mente tem dificuldades em avaliar o sucesso de suas 
estratégias, uma vez que não mede impactos.
Por fim, as empresas com estratégia multifocal perfazem 

o grupo que mais avalia resultados de custos e receitas 
(81%). a maior parte avalia apenas parcialmente os im-
pactos (58%), sendo que 23% o fazem para todas as ini-
ciativas. Dentre aquelas que não fazem avaliação de im-
pactos, boa parte tem intenções de fazê-lo no futuro.
De maneira geral, os diferentes grupos demonstraram 
que há uma lacuna entre objetivos estratégicos e práti-
cas. afinal, não basta ter objetivos ambiciosos com re-
lação à sustentabilidade, se há deficiências no proces-
so de acompanhamento e métricas para os resultados. 

Gráfico 7: avaliação de impactos nos custos e receitas por grupo de objetivo estratégico
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Uma das perguntas mais recorrentes sobre sustenta-
bilidade e estratégia corporativa está na capacidade 
de se compatibilizar o desempenho empresarial com 
interesses mais amplos da sociedade. nessa coorde-
nação de interesses é preciso que a empresa amplie os 
seus objetivos e perceba que o processo de criação de 
valor é mais amplo do que costuma ser revelado so-
mente pelo desempenho financeiro da empresa17. é 
preciso reconhecer a interdependência entre os obje-
tivos da empresa e os da sociedade na qual a empre-
sas se insere, afinal, não é possível prosperar em meio à 
degradação18.
a interdependência empresa–sociedade está no pró-
prio processo de criação de valor, no qual atores inter-
nos e externos à empresa criam e transformam recur-
sos, tangíveis e intangíveis, que resultam em produtos 
e serviços comercializáveis. na relação com stakehol-
ders, sejam eles acionistas, colaboradores, clientes, 
fornecedores, sociedade ou governo, entre outros, há 
trocas que viabilizam negócios e criam (ou destroem) 
valor para a empresa e seus parceiros. ou seja, a cria-
ção de valor é um processo inclusivo e partilhado19.
Contudo, após o momento de criação, segue-se o pro-
cesso de barganha e partilha do valor criado entre os 
atores, isto é, a apropriação do valor criado pelas par-
tes. o resultado desse processo é a definição do valor 

de troca entre as partes, como ilustra a Figura 1. Uma 
vez que empresas com vantagem competitiva criam 
mais valor que seus pares, a partilha justa do valor cria-
do visa manter bons relacionamentos e assegurar a 
continuidade da posição de liderança.

Figura 1: valor criado versus valor apropriado – visão ampliada 20
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Estratégias 
baseadas na 
interação com 
stakehol-ders 
são fonte de 
competitividade 
para empresas

estratégias baseadas na interação com stakeholders são 
fonte de competitividade para empresas. Mas é claro 
que, para serem fonte de vantagem competitiva, tais inte-
rações não podem ser facilmente imitadas. Portanto, não 
são os processos padronizados de diálogo e negociação 
que geram valor, mas sim aqueles que resultam da capa-
cidade da empresa e dos seus gestores em interagir com 
a sociedade de forma construtiva. esse é um diferencial 
que pode ser fonte de vantagem competitiva. 

o estudo buscou mapear a intensidade e as formas de 
interação das empresas com fornecedores, empresas, 
consumidores, comunidade, sociedade, poder público 
e investidores. a análise quantitativa das respostas re-
vela que, em média, as empresas mantêm poucas ini-
ciativas de relacionamento com seus stakeholders, 
conforme ilustra o gráfico 8. Destaca-se ainda o per-
centual de empresas que declarou não ter relaciona-
mento com nenhum dos stakeholders citados.

Gráfico 8: média de iniciativas com stakeholders e empresas sem relacionamento
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integrar fornecedores, 
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Para analisar a profundidade da interação entre empre-
sas e stakeholders, buscamos agrupar as empresas pelas 
respostas de estratégias de relacionamentos com forne-
cedores, empresas, consumidores, comunidade, socie-
dade e poder público. a estratégia de relacionamento 
com investidores foi analisada separadamente, pois este 
é um grupo de stakeholders mais específico e nem sem-
pre aplicável a toda a amostra.
o agrupamento das empresas21 resultou em três catego-
rias distintas no que tange ao trato com stakeholders. 
Conforme ilustra o gráfico 9, são elas:

o grupo de baixo relacionamento caracteriza-se pela 
adoção de procedimentos padrão como a aplicação 

de critérios socioambientais para contratação de forne-
cedores, a participação em iniciativas setoriais, o controle 
de impactos das atividades sobre a comunidade além de 
parcerias com organizações sociais, entre outros. Trata-se 
de 21 empresas (8% da amostra), principalmente de micro 
e pequeno porte (52%), em sua maioria do setor de servi-
ços (52%), e nenhuma delas é de controle governamental.

o grupo de médio relacionamento representa 68% 
das empresas investigadas, que, além dos procedi-

mentos tradicionais, também apresentam algumas iniciati-

vas de interação mais ampliada com stakeholders, como o 
monitoramento de impactos na cadeia, a inserção da co-
munidade local na cadeia de fornecedores ou a considera-
ção das sugestões e críticas de consumidores, entre outros. 
no entanto, para essas 171 empresas, tais iniciativas são iso-
ladas ou focadas em um grupo de stakeholders somente, 
sem delimitar uma estratégia consistente de relação.

o grupo líder apresenta um padrão mais consis-
tente de relacionamento com stakeholders. São 

empresas que buscam integrar fornecedores para ava-
liar o ciclo de vida de seus produtos, envolvem consumi-
dores na contribuição para novos produtos, colaboram 
com o desenvolvimento local e mantêm a participação 
de stakeholders externos na governança. Trata-se de 58 
empresas (23%), das quais 50% são de grande porte, 
dos vários setores pesquisados.

a liderança no relacionamento com stakeholders não 
parece estar associada a uma característica específica 
das empresas, como porte, setor ou controle, mas com 
a forma de gestão. Um dos indícios desse processo está 
na análise da composição do comitê de sustentabilida-
de (Seção 7), no qual as empresas líderes se destacam 
na inclusão de participantes externos.

1

2

3
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NA RELAçãO COM INvESTIdORES:  A relação com 
investidores das empresas é uma exigência para empresas 
de capital aberto, mas 30% das empresas de capital fechado 
disseram também responder a questionários sobre 
sustentabilidade, esse percentual sobe para 70% entre aquelas 
de capital aberto. Possivelmente a maior revelação do 
questionário sobre investidores dá-se na avaliação do interesse 
destes no tema de sustentabilidade. Afinal, apenas 42% das 
empresas de capital aberto recebem visitas de seus investidores 

para tratar questões de sustentabilidade, sendo que somente 
17% realizam auditorias de sustentabilidade a pedido deles. 
Portanto, se não é possível um desempenho econômico 
sustentável em meio à degradação, o desenvolvimento 
de estratégias de sustentabilidade também depende do meio 
no qual a empresa se insere. Em ambientes de pouca tradição de 
participação social e ativismo da sociedade, as empresas precisam 
ser mais proativas na interação com seus stakeholders, pois além 
da legitimidade há valor a se criar nesses relacionamentos.

Gráfico 9: Políticas de relacionamento por tipo de agrupamento de empresas

incentiva consumidores a sugerir novos produtos

incentiva mudanças nos padrões de consumo

Stakeholders externos participam da governança

Faz parceria com organizações sociais

Contribui para o desenvolvimento local

Avalia e controla riscos e impactos das atividades

Participa de iniciativas multistakeholders

Participa de programas setoriais

Integra fornecedores para avaliar ciclo de vida

Critérios socioambientais para fornecedores

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

baixo

médio

lider



Estratégias empresariais para
a sustentabilidade no Brasil

Conteúdo | 25

Em ambientes de pouca tradição 
de participação social e ativismo da 

sociedade, as empresas precisam ser 
mais proativas na interação com seus 

stakeholders, pois além da legitimidade há 
valor a se criar nesses relacionamentos
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é coordenada por um 
executivo diretamente 
vinculado à presidência

Segundo o instituto Brasileiro de governança Corporati-
va22, governança corporativa constitui um conjunto de re-
gras que definem as condições de relacionamento entre 
proprietários, conselhos, diretoria e órgãos de controle de 
uma empresa. empresas que possuem boas práticas de 
governança tendem a ter uma gestão mais eficiente, com 
responsabilidades mais bem definidas e processos de de-
cisão e de gestão mais eficientes, menos conflitos e maior 
alinhamento de interesses entre acionistas e gestores. De-
vido a essas características positivas da gestão, as empre-
sas costumam ser avaliadas nos mercados quanto à qua-
lidade da governança, e tendem também a ser mais bem 
percebidas por investidores, e com isso, ter maior acesso 
a financiamentos e ter suas ações melhor avaliadas23.
a governança corporativa tem também uma grande im-
portância na incorporação dos princípios da sustentabi-
lidade nas estratégias empresariais24. o alinhamento 
das diferentes áreas de negócios com os princípios, es-
tratégias e metas de sustentabilidade depende também 
da existência de processos de tomada de decisão e de 
gestão que proporcionem uma boa coordenação, pro-
cessos eficientes de tomada de decisão, bons fluxos de 
informações e responsabilidades claras entre as dife-
rentes áreas de uma empresa. a organização de comi-
tês de sustentabilidade que integram representantes de 
várias áreas da empresa é a forma de estrutura de go-
vernança mais utilizada pelas empresas.

Dentre as empresas pesquisadas, 36% possuem siste-
mas integrados de gestão, com a função de coordenar as 
ações e políticas para sustentabilidade de todas as áreas, 
assim como incorporar os princípios de sustentabilidade 
nas outras estratégias da empresa. a existência de siste-
mas de gestão é maior em empresas de grande porte e 
nos setores de serviços, manufatura e construção.
os desafios da sustentabilidade fazem com que a em-
presa precise ampliar o escopo dos seus sistemas de 
governança corporativa. as empresas precisam tam-
bém alinhar os interesses dos acionistas e gestores com 
os stakeholders. a capacidade da empresa de ter uma 
visão clara sobre as percepções externas, assim como 
de incorporar conhecimentos, habilidades e tecnologias 
sob o domínio de seus stakeholders para aperfeiçoa-
mento das estratégias corporativas, se efetiva apenas 
por meio de relacionamentos contínuos, de proximida-
de, de confiança e de longo prazo. a participação de 
stakeholders externos, tais como líderes de organiza-
ções da sociedade civil, nas estruturas de governança 
tem sido a forma com que muitas empresas consolidam 
relacionamentos e internalizam conhecimentos impor-
tantes para as estratégias de sustentabilidade.
a existência de comitês de sustentabilidade é uma ca-
racterística de grandes empresas. Cerca de um terço do 
total de empresas pesquisadas possui esse tipo de es-
trutura de governança, a qual está presente em 60% das 
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grandes empresas. Mineração e transportes são os seto-
res cujas empresas mais apresentam comitês de susten-
tabilidade. apenas 14 empresas (5% do total), sobretudo 
no ramo de energia, contam com a participação de mem-
bros externos em seus comitês de sustentabilidade.
em 30% das empresas a estratégia de sustentabilidade 
é coordenada por um executivo diretamente vinculado 

à presidência, o que garante um grande poder de coor-
denação. esse nível de posicionamento das estratégias 
de sustentabilidade na hierarquia das empresas é o mais 
comum, tanto em grandes quanto em médias, peque-
nas e microempresas, nas quais essa prática seria mais 
esperada, devido à maior simplicidade e centralização 
das estruturas de gestão.

Gráfico 10: Quem é o responsável pela estratégia de sustentabilidade

vice-presidência específica  
para sustentabilidade

diretoria específica  
para sustentabilidade

diretoria de comunicação

diretoria de RH

outra diretoria

presidente

2010 30 40 50 60 70 80 900
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o executivo responsável por sustentabilidade tem o 
status de vice-presidente com função específica em 
um pequeno número de empresas, apenas 4% das 
pesquisadas. em 10%, a função é exercida por um dire-
tor de sustentabilidade. na maioria das empresas, a 
responsabilidade pela estratégia de sustentabilidade é 
assumida por diretores de outras áreas da empresa, 
como comunicação ou recursos humanos.
os sistemas de governança variam e cada empresa 
adota a estrutura que lhe parece mais adequada. Po-
rém, sistemas que garantam as condições essenciais de 
um bom sistema de governança para a sustentabilida-
de, como coordenação entre as diferentes áreas, parti-
cipação de stakeholders e clareza de responsabilidade, 
são ainda presentes em pequeno número de empresas. 

remuneração dos executiVos
o uso de incentivos corretos é também um importante 
componente de um bom sistema de governança corpo-
rativa, e o uso de critérios de desempenho na remunera-
ção variável de executivos é considerado uma boa forma 
de fazer com que os executivos atuem consoantes com 
os objetivos e metas das empresas. o mesmo princípio 
vem sendo também utilizado para que os executivos de 
diferentes áreas orientem seu trabalho para alcançar re-
sultados positivos em termos de sustentabilidade. 

ainda são poucas as empresas que adotam metas cla-
ras e objetivas de sustentabilidade nos critérios de re-
muneração. a dificuldade de mensurar o desempenho 
em sustentabilidade é um dos principais impedimentos 
para que se adote esse tipo de mecanismos de gestão. a 
organização de pesquisa governance Metrics interna-
tional, sediada em nova iorque, encontrou sistemas de 
remuneração baseados em metas de sustentabilidade 
em apenas 25 empresas em um universo de pesquisa 
de 4.200 empresas globais. em alguns países, a com-
pensação de executivos pelo desempenho em aspec-
tos de sustentabilidade vem crescendo. nos estados 
Unidos, em 2011, 40% das empresas em nove índices de 
mercado de capitais adotavam sistemas de compensa-
ção baseados em algum tipo de sustentabilidade. na 
austrália, no mesmo ano, 60% das companhias do índi-
ce S&P/aSx 100 adotam mecanismos semelhantes.
no Brasil, a parcela de empresas que adotam essa prá-
tica de gestão é maior que a média internacional, uma 
vez que 16% das empresas pesquisadas possui meca-
nismos de avaliação de desempenho para remunera-
ção de executivos com critérios de sustentabilidade. 
essa é uma prática mais presente nas grandes empre-
sas, grupo no qual 21% das empresas adotam critérios 
de sustentabilidade para avaliação e remuneração dos 
seus executivos.

O uso de incentivos 
corretos é um 
importante 
componente de 
um bom sistema 
de governança 
corporativa
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90% das empresas 
pesquisadas 
reconhece a 
necessidade de 
investimentos 
futuros em 
sustentabilidade

Sustentabilidade impõe um desafio novo à sociedade, 
aos modelos econômicos e às empresas. Tal desafio 
está presente em todos os debates das esferas públi-
ca e privada, na academia e nos congressos, assim 
como dentro das empresas. Sabe-se que há muito a 
fazer, mas nem sempre se sabe por onde começar.
nesse sentido, o estudo buscou compreender se as 
empresas percebem a necessidade de investir em 
sustentabilidade e quais as áreas em que há planos 
para investimento no futuro. entende-se que, por mais 
que existam modelos com roteiros e diretrizes para 
sustentabilidade disponíveis no mercado, cabe a cada 
empresa avaliar suas necessidades e desenvolver um 
plano com prioridades para desenvolvimento e forta-
lecimento da estratégia de sustentabilidade. 
o gráfico 11 traz uma escalada que começa pelo reconhe-
cimento da necessidade de investimentos futuros por 
90% das empresas pesquisadas. Boa parte das empresas 
tem planos para aperfeiçoar a gestão da sustentabilidade 
(61%), seguido pela estratégia de fortalecer relações com 
stakeholders (58%), aumentar eficiência (54%) e gerenciar 
riscos e impactos (50%). as prioridades relatadas variam 
entre empresas de diferentes tamanhos, sendo que as de 
médio e grande porte também despontam como líderes 
em boa parte das intenções de investimento. 

Contudo, pequenas e micro empresas parecem dar 
mais atenção a desafios importantes do tema susten-
tabilidade, como o desenvolvimento de novos negó-
cios (46% versus 27% na média geral). Já a intenção de 
fortalecer relações com o governo não está nos planos 
de muitas empresas (27%), item esse que merece mais 
atenção por parte de todos (governo e empresas), 
dada a notória extensão da questão de sustentabilida-
de sobre bens comuns.
Dentre os setores também há diferentes prioridades 
no desenvolvimento de estratégias futuras: as empre-
sas do setor de comércio têm intenção de fortalecer a 
relação com clientes; para o agronegócio, é mais forte 
a necessidade de relação com stakeholders; e no se-
tor de mineração buscam-se novas tecnologias. em-
presas de capital público lideram boa parte das cate-
gorias de intenções de investimento, seguidas pelas 
empresas de controle estrangeiro e capital nacional, 
respectivamente. entretanto, é mais importante res-
saltar que as prioridades de investimentos devem es-
tar alinhadas com os objetivos estratégicos das em-
presas, com a capacidade de gestão e métodos de 
avaliação de resultados. Todo um processo que visa 
evitar no futuro as falhas de planejamento e gestão já 
apontadas neste relatório.
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Gráfico 11: Plano de investimento em sustentabilidade e plano por porte
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as empresas brasileiras parecem estar seguindo um cami-
nho aberto nos mercados nacional e internacional de fazer 
com que a sustentabilidade seja uma estratégia de fortale-
cimento da competitividade. as empresas pesquisadas 
ilustram que esse parece não ser um processo homogê-
neo. Por um lado, existem importantes avanços, mas por 
outro, há uma contradição entre a declarada disposição de 
adotar novos padrões de produção e de mercado versus 
uma limitada capacidade de colocá-los em prática.
Poucas – mas importantes – empresas podem ser 
consideradas líderes em sustentabilidade, com avan-
çados e sofisticados processos de planejamento es-
tratégico, de governança e de relacionamento com 
stakeholders. as empresas que estão nesse bloco não 
se diferenciam das empresas líderes em sustentabili-
dade analisadas em pesquisas internacionais similares.
Tomar em consideração as expectativas dos stakehol-
ders, adotar uma visão de longo prazo no planejamen-
to estratégico e usar técnicas de mensuração de im-
pactos das políticas de sustentabilidade sobre custos 
e competitividade abrem novas perspectivas para o 
planejamento e a gestão empresarial. o estabeleci-
mento de relacionamentos contínuos com stakehol-

ders, com foco na inovação e no desenvolvimento lo-
cal, e a participação de stakeholders na estrutura de 
governança das empresas revelam uma nova visão so-
bre a própria natureza da empresa. o fato de um ex-
pressivo grupo de empresas voltar seus objetivos es-
tratégicos ao desenvolvimento de produtos e negó-
cios, alinhados com princípios de sustentabilidade, 
mostra que mudanças importantes ocorrem também 
nos mercados e no consumo.
Por outro lado, mesmo que a grande maioria das empre-
sas anuncie a intenção de continuar avançando em es-
tratégias de sustentabilidade e ampliar os investimentos 
nesse sentido, os resultados da pesquisa mostram que 
importantes limites precisam ser superados. ampliar a 
capacidade de construir relacionamentos efetivos, con-
tínuos, duradouros e estratégicos com stakeholders é o 
primeiro dos grandes desafios. ampliar os relaciona-
mentos com os poderes públicos, com organizações da 
sociedade, com comunidades ou mesmo com fornece-
dores depende de clareza de objetivos e, especialmen-
te, de habilidades sociais que parecem ainda não estar 
consolidadas na maioria das empresas.
o segundo maior limite é a capacidade de analisar e plane-
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jar as estratégicas de negócios com uma perspectiva de 
longo prazo. os incentivos, tanto para as empresas quan-
to para os executivos, forçam a maioria das empresas a 
orientar seus investimentos, a avaliar os resultados e a 
construir relacionamentos priorizando o curto prazo. esse 
é um problema que não será resolvido apenas com mu-
danças internas na gestão das empresas, mas que depen-
de de incentivos nos mercados, assim como de novos 
ambientes regulatórios, especialmente para a análise de 
impactos sociais e ambientais de longo prazo. Mais que 
isso, essa mudança de perspectiva depende também de 
mudanças institucionais e culturais.
Por fim, a criação de métricas para análise dos impactos 
das políticas de sustentabilidade nos custos e na com-
petitividade das empresas é outro importante desafio. a 
existência de sistemas de informação quantitativa so-
bre os retornos de investimentos em sustentabilidade, 
relacionamento com stakeholders, governança, reputa-
ção e qualidade da gestão é uma condição fundamental 
para o aprimoramento de técnicas de planejamento e 
gestão das empresas. essa é também uma condição 
para ampliar o acesso a investimentos que são orienta-
dos por critérios de sustentabilidade.
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este relatório foi elaborado a partir das respostas de um 
grupo de 250 empresas que responderam a um ques-
tionário enviado para as mil maiores empresas no Brasil 
e para as 1.400 empresas associadas ao instituto ethos, 
no período de dezembro de 2011 a janeiro de 2012.
Foram convidadas a responder o questionário as em-
presas que possuíssem estratégias de sustentabilidade, 
a saber, um conjunto integrado de políticas sociais ou 
ambientais que tivessem relação direta com os negó-
cios da empresa. Solicitou-se que o questionário fosse 
respondido preferencialmente pela pessoa responsável 
pela estratégia da organização.
as empresas foram classificadas segundo o porte e o 
setor de atividade. Para a classificação por porte, utili-
zou-se o critério do iBge (instituto Brasileiro de geogra-

fia e estatística), segundo o qual microempresa é aquela 
com faturamento anual menor ou igual a R$ 2,4 milhões; 
pequena empresa é a de faturamento anual maior que 
R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões; média 
empresa, a que tem faturamento anual maior que R$ 16 
milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões; média-gran-
de, a de faturamento anual maior que R$ 90 milhões e 
menor ou igual a R$ 300 milhões; e grande empresa, a 
que tem faturamento anual maior que R$ 300 milhões. 
as empresas também foram classificadas segundo o 
cadastro de atividades econômicas do iBge e divididas 
nos seguintes setores: agronegócios, atividades finan-
ceiras, comércio, construção, educação, energia, manu-
fatura, mineração, saúde, serviços e transporte. a Tabe-
la 1 classifica a amostra segundo porte e setor.

microempesa pequena 
empresa

média 
empresa

média-
grande 

empresa

grande 
empresa

não 
informado

total 
geral

agronegócioS 3 3 2 6 1 15

atividadeS 

financeiraS
1 1 10 12

comércio 3 5 2 10

conStrução 1 2 6 1 9 19

educação 1 2 2 2 1 1 9

energia 2 1 11 14

manufatura 6 7 6 6 26 51

mineração 3 3

Saúde 2 1 5 2 6 16

ServiçoS 41 16 14 6 15 1 93

tranSporte 1 1 3 5

não informado 1 2 3

total geral 57 31 44 21 94 3 250

Foram convidadas 
a responder o 
questionário as 
1000 maiores 
empresas do 
Brasil e o conjunto 
de empresas 
associadas ao 
instituto Ethos
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microempesa pequena 
empresa

média 
empresa

média-
grande 

empresa

grande 
empresa

não 
informado

total 
geral

agronegócioS 3 3 2 6 1 15

atividadeS 

financeiraS
1 1 10 12

comércio 3 5 2 10

conStrução 1 2 6 1 9 19

educação 1 2 2 2 1 1 9

energia 2 1 11 14

manufatura 6 7 6 6 26 51

mineração 3 3

Saúde 2 1 5 2 6 16

ServiçoS 41 16 14 6 15 1 93

tranSporte 1 1 3 5

não informado 1 2 3

total geral 57 31 44 21 94 3 250
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identificação e características da empresa
nome da empresa

porte da empresa
 Microempresa (faturamento anual menor ou igual a R$ 2,4 milhões)
 Pequena empresa (faturamento anual maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões)
 Média empresa (faturamento anual maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões)
 Média-grande empresa (faturamento anual maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões)
  grande empresa (faturamento anual maior que R$ 300 milhões)

controle do capital
 estrangeiro
 nacional

empresa de capital
 Privado
 Público

É uma empresa de capital aberto?
 Sim
 não

ramo de atividade



Estratégias empresariais para
a sustentabilidade no Brasil

questionário | 37

estratégias para sustentabilidade
Quais dos seguintes aspectos são considerados no planejamento estratégico da empresa?

 interesses de outros públicos além dos acionistas e clientes
 Riscos da empresa relacionados aos impactos socioambientais 
 oportunidades da empresa relacionados aos impactos socioambientais 
 Cenários de longo prazo relacionados às questões de sustentabilidade
 impactos da empresa em sua cadeia de valor
 inovação, reposicionamento, modelo de negócios e novos produtos e serviços, considerando impactos socioambientais
 aspectos de inclusão social no desenvolvimento ou reposicionamento de produtos e serviços

Quais são os objetivos das estratégias de sustentabilidade da empresa?
 aumentar a eficiência no uso de energia, água ou outros recursos naturais
Reduzir emissões de gases de efeito estufa, poluentes ou outros resíduos
 Reduzir impactos negativos sobre a biodiversidade
 Reduzir impactos sociais
 Reduzir conflitos com comunidades ou organizações sociais
 a empresa não possui uma estratégia de sustentabilidade
 outro:  

Quais os objetivos das estratégias de sustentabilidade para os negócios da empresa?
 Reduzir custos
 Reduzir riscos dos negócios
 Fortalecer reputação da empresa
 ampliar participação de mercado 
 Promover diferenciação de produto ou serviço
 Promover mudanças na regulação privada ou governamental
 gerar novos modelos de negócios
 as políticas de sustentabilidade não têm relação com os negócios da empresa
 a empresa não possui uma estratégia de sustentabilidade
 outro:  
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a empresa avalia impactos das ações de sustentabilidade nos custos e receitas dos negócios?
 não
 não, mas tem intenção de avaliar no futuro
 Sim, está começando a fazer para algumas ações
 Sim, avalia os impactos de todas as ações

a empresa avalia impactos das ações de sustentabilidade na competitividade dos negócios?
 não
 não, mas tem intenção de avaliar no futuro
 Sim, está começando a fazer para algumas ações
 Sim, avalia os impactos de todas as ações

relação com partes interessadas
como a empresa se relaciona com fornecedores na sua estratégia de sustentabilidade?

 Utiliza critérios socioambientais para contratação e relacionamento com fornecedores
 Promove ou apoia inovações na cadeia de fornecedores
 Monitora condições de trabalho na cadeia de fornecedores
 Monitora impactos ambientais na cadeia de fornecedores 
 integra os fornecedores para avaliar o ciclo de vida dos materiais
 outras formas de relacionamento
 a estratégia de sustentabilidade da empresa não envolve fornecedores

como a empresa se relaciona com investidores na sua estratégia de sustentabilidade?
 Responde questionários sobre políticas de sustentabilidade a pedido de investidores
 inclui sustentabilidade nos relatórios para investidores
 Recebe visitas de investidores para tratar de questões de sustentabilidade
 Faz auditorias de sustentabilidade a pedido dos investidores
 Busca influenciá-los a adotar estratégias de sustentabilidade
 outras formas de relacionamento
 Sustentabilidade não é tratada no relacionamento com investidores
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como a empresa se relaciona com outras empresas para as suas estratégias de sustentabilidade?
 Participa de programas setoriais de promoção da sustentabilidade
 adere a padrões setoriais de sustentabilidade
 Participa de iniciativas com empresas de outros setores
 Participa de iniciativas multistakeholders
 Promove iniciativas setoriais e/ou na cadeia de valor
 outras formas de relacionamento
 não se relaciona com outras empresas para a estratégia de sustentabilidade

como a empresa se relaciona com comunidades na estratégia de sustentabilidade?
 avalia e controla riscos e impactos das suas atividades nas comunidades
 Promove a inserção de comunidades na cadeia de fornecedores
 Promove a educação nas comunidades para formar mão de obra local
 Contribui para o desenvolvimento local 
 estimula novas atividades produtivas que podem ser integradas aos negócios da empresa
 outras formas de relacionamento
 não tem relacionamento com comunidades

como a empresa se relaciona com a sociedade com relação a políticas de sustentabilidade?
 Divulga suas ações e impactos para a sociedade
 Faz parceria com organizações sociais
 Mantém relacionamento contínuo com todos as partes interessadas (stakeholders) relevantes da empresa
 Realiza consultas com organizações da sociedade sobre os seus impactos e políticas para a sustentabilidade
 Stakeholders externos participam da governança da empresa
 outras formas de relacionamento
 não tem relacionamento com organizações da sociedade
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como a empresa se relaciona com consumidores com relação a políticas de sustentabilidade?
 é transparente na divulgação de impactos sociais e ambientais dos seus produtos 
 informa onde e como seus produtos ou serviços são produzidos
 incentiva os consumidores a consumir de forma responsável
 incentiva mudanças nos padrões de consumo
 leva em consideração as sugestões e críticas dos consumidores
 incentiva os consumidores a sugerir novos produtos e serviços
 outras formas de relacionamento
 não tem relacionamento com consumidores

como a empresa se relaciona com o poder público na sua estratégia de sustentabilidade?
 Participa de comissões e/ou grupos de trabalho relacionados à defesa e promoção dos interesses de seu setor
 Tem procedimentos formais para evitar situações de corrupção no relacionamento com o poder público
 apoia o poder público na realização de programas e projetos
 advoga por mudanças em políticas públicas para o aprimoramento de práticas do setor
 outras formas de relacionamento
 não tem relacionamento com poder público

gestão para a sustentabilidade
como está organizada a gestão da sustentabilidade na empresa?

 a empresa possui um sistema integrado de gestão, que coordena as ações de todas as áreas e políticas para sustentabilidade
 a empresa possui sistema de avaliação de riscos e impactos sociais e ambientais
 a estratégia ou políticas de sustentabilidade fazem parte do planejamento estratégico da empresa
 a empresa utiliza indicadores para monitorar o desempenho da estratégia de sustentabilidade
 a empresa inclui sustentabilidade nos critérios de avaliação e remuneração dos executivos da empresa
 a empresa possui certificações de produtos e processos
 outras formas de organização
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goVernança
como a está organizada a governança da estratégia de sustentabilidade da empresa?

 a empresa possui vice-presidência específica para sustentabilidade
 a empresa possui diretoria específica para sustentabilidade
 a estratégia de sustentabilidade está vinculada à diretoria de comunicação
a estratégia de sustentabilidade está vinculada à diretoria de Rh
 a estratégia de sustentabilidade está vinculada à outra diretoria
 a empresa possui comitê de sustentabilidade
 vinculada a Presidência
 outras formas de organização

Quais são as áreas da empresa envolvidas com a estratégia de sustentabilidade?
 Presidência e diretoria
 Financeira
 Compras
 Recursos humanos
 Jurídico
 operacional
 Comunicação
 outras

a empresa possui comitê de sustentabilidade (ou órgão similar)?
 não
 Sim, com a participação apenas de representantes da empresa
 Sim, com a participação de membros externos à empresa
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futuros inVestimentos em sustentabilidade
sua empresa tem planos para fortalecer a estratégia de sustentabilidade nos próximos três anos?

 Sim
 não

em que áreas a empresa tem planos para fortalecimento da estratégia de sustentabilidade?
 aumentar eficiência
 gerenciar riscos e impactos
 Desenvolver novas tecnologias e novos produtos
 Fortalecer relacionamento com partes interessadas (stakeholders)
 Fortalecer relacionamento com fornecedores
Fortalecer relacionamento com investidores
 Fortalecer relacionamento com comunidades
 Fortalecer relacionamento com clientes
 Fortalecer relacionamento com governo
 aperfeiçoar a gestão da sustentabilidade
 aperfeiçoar a governança para a sustentabilidade
 Desenvolver novos negócios
 outro: 
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