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RESUMO 

 
 
 
 

Dado seu relevante poder de mobilização de recursos materiais, 

humanos e financeiros – com o consequente impacto social e ambiental de suas 

ações –, empresários e executivos passaram a incorporar riscos e oportunidades 

não financeiros em seus processos de tomada de decisão de investimentos e de 

gestão empresarial. Em outras palavras, a sustentabilidade entrou 

definitivamente na agenda do setor empresarial. Este estudo, realizado por meio 

de uma pesquisa-ação, em uma empresa de engenharia ambiental, teve por 

objetivo diagnosticar, analisar, recomendar estratégias e avaliá-las, em, de modo 

a aumentar a competitividade da empresa, pela introdução de princípios de 

sustentabilidade. Para isso, utilizou como ferramenta de diagnóstico a matriz 

proposta por Stuart Hart, que permite apontar as lacunas e oportunidades de 

negócio existentes frente a esse novo contexto, para, posteriormente, sugerir 

estratégias e práticas que devem ser implementadas, para que a empresa possa 

responder aos desafios ambientais e sociais do século XXI. A empresa analisada 

foi a Allonda Ambiental S.A., cujo foco principal é a proposição de soluções 

integradas para diversos segmentos da área ambiental. 

 
 
Palavras-Chave: Competitividade. Sustentabilidade. Diagnóstico de Hart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
 
 
 
Given their significant power to mobilize material, human and financial resources 

- with the consequent social and environmental impact of their actions - 

entrepreneurs and executives have incorporated non-financial risks and 

opportunities into their investment decision-making and business management 

processes. In other words, sustainability has definitely entered the business 

sector agenda. This study, conducted through an action research, in an 

environmental engineering company, aimed to diagnose, analyze, recommend 

strategies and evaluate them, in order to increase the company's competitiveness 

by introducing sustainability principles. For this, it used as a diagnostic tool the 

matrix proposed by Stuart Hart, which allows pointing out the gaps and business 

opportunities that exist in this new context, to later suggest strategies and 

practices that must be implemented, so that the company can respond to the 

environmental and social challenges of the 21st century. The company analyzed 

was Allonda Ambiental S.A., whose main focus is the proposition of integrated 

solutions for various segments of the environmental area. 

 
Keywords: Competitiveness. Sustainability. Hart's diagnosis. 
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I INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto Global 

 

Quantos planetas nós podemos destruir? Em quanto tempo serão 

consumidos os recursos naturais que estão à nossa disposição hoje? Quando 

se observam questões como essas, vemos que o conceito de sustentabilidade e 

de desenvolvimento sustentável são fundamentais nas estratégias e práticas das 

empresas, para possamos ter um futuro melhor.  

A Global Footprint Network, organização internacional de pesquisa 

responsável pelo cálculo anual do “Dia da Sobrecarga da Terra” e da “Pegada 

Ecológica”, em parceria com o WWF (Fundo Mundial pela Natureza), em 

publicação de julho de 2019, diz: 

 
“A conta da humanidade com a Terra entra no vermelho a partir de 29 
de julho de 2019. Desse dia em diante, passaremos a consumir mais 
recursos do que o planeta consegue regenerar. Neste ano, o limite 
bateu um recorde: nunca havia acontecido tão cedo desde que o 
planeta entrou em déficit ecológico, no início dos anos 1970. Há 20 
anos, essa data caiu em 29 de setembro; dez anos atrás, em 18 de 
agosto. O motivo pelo qual isso acontece é nosso atual padrão de 
consumo, que exige uma quantidade maior de recursos do que a 
natureza consegue oferecer. Projeções moderadas das Nações 
Unidas para o aumento da população e do consumo indicam que em 
2030 precisaríamos da capacidade de duas Terras para acompanhar 
nosso nível de demanda por recursos naturais.” 

 

Figura 1. Pegada ecológica e biocapacidade, entre 1961 e 2016. 

 

OS conceitos de sustentabilidade foram primeiramente discutidos na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 

https://www.wwf.org.br/?72262/Em-2019-Terra-entra-no-cheque-especial-a-partir-de-29-de-julho
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Estocolmo, em junho de 1972, primeira grande reunião sobre o tema. O 

desenvolvimento sustentável foi apresentado oficialmente ao mundo através do 

Relatório Brundtlandt, intitulado “Our common future” (“Nosso futuro comum”), 

de 1987, pela World Commission on Environment and Development, presidida 

por Gro Harlem Brundtlandt e Mansour Khalid. 

A partir daí, houve uma evolução constante do conceito, que chegou 

pouco depois à Conferência Rio 92 (ou ECO 92), onde, pela primeira vez, a 

comunidade política internacional admitiu a necessidade de enxergar o 

desenvolvimento econômico, também, do ponto de vista ambiental e social. O 

principal documento que resultou desse encontro foi a Agenda 21 Global, que 

sistematizou um plano de ações com o objetivo de alcançar o desenvolvimento 

sustentável. 

Apesar de todos os esforços multilaterais e dos avanços econômicos, o 

relatório do Banco Mundial “Piecing together the poverty puzzle” (2018) informa 

que quase metade da população mundial ainda luta para satisfazer as 

necessidades básicas. Embora menos pessoas vivam em situação de pobreza 

extrema, ainda mais de 1,9 bilhão de pessoas, ou 26,2% da população mundial, 

viviam com menos de 3,20 dólares por dia, em 2015, e cerca de 46% da viviam 

com menos de 5,50 dólares por dia. Do ponto de vista ambiental, Liton (2017) 

reconhece que, além de os recursos existentes no planeta serem finitos, ocorre 

grande desigualdade na distribuição desses recursos. 

Segundo Jacobi (1999), o quadro socioambiental que caracteriza as 

sociedades contemporâneas revela que as ações humanas sobre o meio 

ambiente estão causando impactos cada vez mais negativos, tanto em termos 

quantitativos como qualitativos. O conceito de desenvolvimento sustentável que 

surgiu como uma força integradora, para qualificar a necessidade de pensar uma 

outra forma de desenvolvimento, necessita de mais força. Seu fundamento 

provém da necessidade percebida da busca de um equilíbrio em relação às 

capacidades e às limitações existentes. O desenvolvimento e o bem-estar 

humanos requerem um equilíbrio dinâmico entre população, capacidade do meio 

ambiente e vitalidade produtiva. 

Muitos confundem desenvolvimento sustentável com crescimento 

econômico, mas eles são muito diferentes. O crescimento econômico que 

depende do consumo crescente de energia e recursos naturais tende a ser 
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insustentável, pois acaba com os recursos necessários para a sobrevivência da 

humanidade. O desenvolvimento sustentável propõe qualidade em vez de 

quantidade, com a redução de matérias-primas e produtos, implicando 

mudanças nos padrões de consumo e da conscientização da população em 

geral (MENDES, 2008). 

Até 2050, conforme estimativas da Organização das Nações Unidas 

(World Business Council for Sustainable Development [WBCSD], 2010), a 

população global terá aumentado de 6,9 bilhões para 9 bilhões. Isso significa 

que, à medida que este crescimento avança, surgem novos desafios e riscos, 

especialmente com relação às novas demandas de consumo, uso de recursos 

naturais, bem como a produção de alimentos, acesso à saneamento, moradia, 

educação e saúde. 

Por essas razões, a sustentabilidade já é uma pauta que não pode ser 

ignorada pelas empresas no século XXI, já que tal atitude, em um curto espaço 

de tempo, pode significar uma forte ameaça à perenidade dessas corporações. 

A competitividade global e a rápida transformação tecnológica desafiam as 

companhias a ter seus modelos de negócios revisitados, tornando a 

sustentabilidade um ponto relevante de suas estratégias. 

De acordo com Nascimento (2012) e Monzoni (2006), houve um longo 

caminho até que questões ambientais se tornassem uma prioridade 

indispensável para as empresas contemporâneas. Suas origens remontam à 

década de 1950, pois foi neste momento histórico que a humanidade começou 

a pensar nos problemas ambientais, pela primeira vez. O problema em questão 

era o desenvolvimento da poluição nuclear e, posteriormente, o uso de 

pesticidas e inseticidas químicos que prejudicaram, expressivamente, o meio 

ambiente e a qualidade de vida, práticas que as empresas atualmente 

retomaram. 

Porter e Kramer (2006) observam que muitas empresas só resolveram 

agir depois de surpreendidas pela reação pública às questões que, até então, 

não julgavam ser parte de sua responsabilidade. O conceito do desenvolvimento 

sustentável traz uma forma diferente de atuar, com uma visão de longo prazo. 

Para esses autores, todas empresas deveriam operar com vistas a garantir o 

desempenho econômico no longo prazo, evitando, para tanto, um 
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comportamento, no curto prazo, socialmente nocivo ou ambientalmente 

irresponsável. 

 

1.2 Sustentabilidade e Estratégia Empresarial 

 

Em 1997, ocorreu um marco para o debate sobre sustentabilidade no 

contexto empresarial, que foi o conceito de Triple Bottom Line (Elkington, 1997), 

e que ficou conhecido como o “tripé da sustentabilidade”, em inglês “triple bottom 

line” (TBL), expressão consagrada atualmente e também conhecida como os 

“três Ps” (People, Planet and Profit).  

Elkington (1997) criou o TBL com o objetivo de orientar as empresas a 

conduzir suas operações considerando o cuidado com o meio ambiente, com a 

justiça social e com a obtenção de crescimento econômico, fazendo com que a 

preocupação com a sustentabilidade saísse da teoria para a prática.  

Borger (2013) afirma que o modelo da sustentabilidade é uma nova forma 

de fazer negócios, que tem como pressuposto o novo papel da empresa na 

sociedade. Sustentabilidade e responsabilidade social trazem para o modelo de 

negócios a perspectiva de longo prazo, a inclusão sistemática da visão e das 

demandas das partes interessadas, e a transição para um modelo em que os 

princípios, a ética e a transparência precedem a implementação de processos, 

produtos e serviços.  

Hall (2005) e Resende (2012) defendem que a única forma de este ideal 

ser incorporado, efetivamente, pelas empresas e instituições é a partir da 

mudança de mentalidade, buscando o equilíbrio entre as exigências do 

capitalismo e do meio ambiente. 

Elkington (1997) mostra que tais mudanças nos valores estão entre as 

influências mais poderosas já vistas pelos políticos e líderes de negócios. Nadar 

contra a maré pode ser difícil, quando não impossível, pois as bordas do 

redemoinho podem dar a impressão de estar se movimentando na direção das 

zonas de conforto dos "negócios como sempre foram". Empresas que 

enxergarem o fluxo de forma incorreta correrão o risco de ir por terra ou de serem 

postas de lado.  

Outro paradigma que precisa ser quebrado é de que temas sociais e 

ambientais não afetariam a competitividade das empresas (Borger, 2001). 
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Segundo a visão clássica da empresa, incorporar questões sociais e ambientais, 

além da obrigação legal, eleva os custos e reduz o lucro das empresas. Os 

debates sobre o conteúdo e extensão da responsabilidade social nos negócios 

são intensos, no sentido de contrapor o desempenho econômico ao social e 

ambiental. Segundo Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009), executivos 

agem como se tivessem de escolher entre os benefícios sociais de criar produtos 

ou processos sustentáveis, e o custo financeiro dessa decisão. 

Assim, as empresas encararam muita resistência até operar dessa forma, 

pois a luta para “salvar o planeta” virou uma batalha campal entre governos e 

empresas, entre empresas e grupos de consumidores e, às vezes, entre grupos 

de consumidores e governos. Parece até uma corrida de três pernas, na qual as 

duas pernas livres tentam avançar, mas a “terceira” impede o progresso 

(NIDUMOLU et al., 2009). 

Atualmente, já podemos perceber que algumas companhias começam a 

observar oportunidades neste entendimento de trazer a sustentabilidade para a 

estratégia corporativa, com uma visão de longo prazo, e que é possível ter novas 

oportunidades de negócios pensando de forma sustentável, diminuindo os riscos 

e aumentando sua competitividade.  

Meier e Cassar (2018) comentam que as empresas também estão 

descobrindo que os esforços de RSC (Responsabilidade Social Corporativa), tais 

como iniciativas de sustentabilidade, fundações corporativas, programas de 

voluntariado de funcionários, e doações para instituições de caridade podem ser 

ferramentas importantes para atrair e motivar os funcionários. Porém, como 

observam Hart e Milstein (2004), ao partirem de argumentos legais ou morais 

para a ação das empresas, os executivos inevitavelmente subestimam as 

oportunidades estratégicas de negócios associadas a esse importante tema. 

Seguindo o conceito de trazer a sustentabilidade para a estratégia 

coorporativa, Nidumolu et al. (2009) estudaram as iniciativas de sustentabilidade 

de 30 empresas de grande porte. A pesquisa mostrou que a sustentabilidade é 

um rico filão de inovações organizacionais e tecnológicas, capazes de gerar 

tanto receita como lucro. Uma empresa ambientalmente correta tem custos 

menores, pois acaba utilizando menos insumos. Além disso, o processo gera 

receita adicional, graças a produtos melhores, ou por permitir que a empresa crie 

novos negócios. Aliás, já que essas são as metas da inovação empresarial, 
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constatamos que, hoje, empresas estão tratando a sustentabilidade como a nova 

fronteira da inovação. 

Sobre a Sustentabilidade Corporativa, é correto afirmar, segundo 

Trindade (2014), Mosher e Smith (2015) e Zadeck (2004), que ela nada mais é 

do que a criação de valores e princípios que devem ser seguidos pelas 

organizações, sejam de pequeno, médio ou grande porte, pois elas são 

fiscalizadas pelos mais diversos órgãos reguladores, que se apoiam na 

legislação vigente para avaliar se as agem de forma sustentável. Esses 

princípios, usualmente, são estabelecidos a partir de metas e objetivos que 

devem aparecer em planos de ação e cronogramas dessas empresas, para 

serem cumpridos tanto a curto quanto a longo prazo. 

É importante ressaltar que a sociedade possui um papel fundamental 

neste processo, pois, além dos órgãos fiscalizadores, é dever do consumidor 

verificar se o produto e/ou serviço comprado foi produzido de forma sustentável; 

em caso negativo, se não denunciarem tal prática, terão responsabilidade sobre 

o agravamento dos problemas ambientais, da mesma forma que a empresa que 

ofereceu o produto ou serviço. 

Nesse sentido, para que a sustentabilidade corporativa seja considerada 

promissora, é importante que ela seja pensada de forma estratégica; assim, é 

papel das empresas estabelecer metas e planos de ações para o cumprimento 

da sua responsabilidade social de forma efetiva e sustentável. 

 “Em que medida a sustentabilidade está integrada ao seu negócio?” é o 

nome da pesquisa realizada em janeiro de 2019 pela EY Ernst & Young, aplicada 

a 260 empresas de diferentes setores, e que abordou aspectos direcionados à 

Governança em Sustentabilidade. O levantamento destaca que: 

 
Sustentabilidade, gestão transparente, respeito ao meio ambiente, 
responsabilidade social e outros termos como esses, são conceitos 
que cada dia ganham mais importância no cenário empresarial, antes 
voltado muito mais ao aspecto financeiro. 
 
As organizações modernas percebem que aplicar esses conceitos na 
filosofia da empresa não servem apenas como diferencial, mas sim 
como um fator determinante para sua sobrevivência em um mercado 
que a cada dia cobra mais o papel socioambiental das organizações. 

 
“Em que medida a sustentabilidade está integrada ao seu negócio?”  

EY Ernst & Young, 2019. 
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Outros pontos relevantes, conforme Kotler e Keller (2006), são o aumento 

da exigência e expectativa dos clientes, a maturidade das leis e as pressões, 

não somente por parte do governo, mas também proveniente do interesse dos 

investidores, a respeito de iniciativas concretas de sustentabilidade. Esses são 

alguns dos principais motivos que levam as empresas a considerar a 

sustentabilidade como parte integrante de suas estratégias corporativas. É 

correta, portanto, a afirmativa de que empresas que, em um futuro próximo, não 

se reinventarem e passarem a mapear e agir para mitigar os riscos ambientais 

envolvidos em sua cadeia produtiva, tais como a destruição da biodiversidade, a 

degradação das fontes potáveis de água, a poluição, e as recorrentes catástrofes 

naturais, agravadas pelas consequências das mudanças climáticas, terão suas 

atividades negativamente impactadas, não apenas por autuações ambientais, 

mas também por perdas financeiras. 

Voltando é pesquisa da EY de janeiro de 2019, seu resultado aponta que 

58% dos participantes têm percepção próxima ou muito próxima da relação entre 

sustentabilidade e a geração de receita para as empresas, bem como sobre o 

valor de mercado destas empresas. A pesquisa mostra também que 84% dos 

respondentes percebem como próxima ou muito próxima a relação entre 

sustentabilidade e a reputação das corporações:  

 

Das empresas respondentes, 48% também afirmam ter alto nível de 
incorporação da sustentabilidade nas suas práticas de governança 
corporativa. Isso significa que os princípios da sustentabilidade estão 
inseridos no propósito, valores, práticas de gestão da empresa e 
estratégias de negócio. 

 
“Em que medida a sustentabilidade está integrada ao seu negócio?”  

EY Ernst & Young, 2019. 

 

 

No artigo “Sustentabilidade estratégica: existe retorno no longo prazo?”, de Claro 

e Claro (2014), abordam uma questão muito importante, que é a ligação direta 

da sustentabilidade à estratégia das empresas, ou seja, que ela não é sinônimo 

de filantropia, como ainda é percebida em alguns casos. A figura abaixo ilustra 

estes aspectos: 
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Figura 2. Roteiro e categorização dos investimentos em sustentabilidade. 

 

Fonte: Claro e Claro (2014) 

 
As hipóteses apresentadas no artigo de Claro e Claro (2014) abordam o 

impacto da sustentabilidade no longo prazo, considerando os investimentos em 

práticas ambientais e sociais. O estudo apresenta duas contribuições relevantes: 

a primeira é que existe um círculo virtuoso entre prática e relatórios, ou seja, 

empresas que investem em sustentabilidade relatam suas ações e projetos e os 

aprimoram no ano subsequente. Com isso, tais empresas tendem a sair-se 

melhor no longo prazo. A segundo é que há evidências de que que os 

investimentos em sustentabilidade afetam as empresas no longo prazo, e 

também que a sustentabilidade estratégica, que oferece oportunidades e auxilia 

a minimizar riscos das empresas, tem um impacto positivo no resultado de longo 

prazo da empresa. 
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Belinky (2016), mostra que no contexto atual a sustentabilidade está 

diretamente conectada ao destino dos negócios: 

 

Se no passado as empresas nem ao menos falavam de 
sustentabilidade, hoje muitas percebem que vivemos um novo 
momento, o qual precisa ser considerado na estratégia da corporação 
e está diretamente ligado ao destino do negócio. 
 
Além de se destacar dos concorrentes e ganhar a empatia do público, 
empresas pioneiras em práticas voltadas à sustentabilidade 
conquistam vantagens competitivas, como conhecer melhor o contexto 
em que operam e atrair melhores investidores. 

 

Porter e Kramer (2006) reiteram que toda empresa atua em um contexto 

competitivo, por natureza, que pode afetar consideravelmente sua capacidade 

de executar estratégias a longo prazo. Um elemento fundamental que 

desencadeia esse processo são as condições sociais, pois o contexto 

competitivo atrai muito menos atenção em termos da cadeia de valores, mas 

pode ser uma poderosa ferramenta para trazer a sociedade para dentro da 

empresa, pois garantir que suas demandas sejam atendidas é interessante para 

as duas partes, em um contexto de competição.  

Porter e Kramer (2006) destacam que questões genéricas podem ser 

importantes para a sociedade, mas podem não afetar, significativamente, as 

operações realizadas por uma empresa, assim como podem não influenciar este 

mercado competitivo a longo prazo; já os impactos sociais são bastante afetados 

pelas atividades da empresa, quando esta executa e propõe um novo serviço ou 

produto, uma vez que eles nascem das reais demandas da sociedade, sobretudo 

as mais urgentes. As dimensões sociais, neste contexto competitivo, seriam os 

fatores externos a essa empresa, que devem se fazer presentes em suas 

estratégias internas, pois afetam seu funcionamento e operação por meio da 

ação de seus funcionários. 

Em artigo posterior, Porter e Kramer (2011) observam que uma vantagem 

a ser explorada pelas empresas é por meio de abordagem de valor 

compartilhado. Entendem que esse valor compartilhado não é somente a 

responsabilidade social ou filantrópica, mas uma nova forma de obter sucesso 

econômico. 
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1.3 Justificativa 

 

Uma empresa poderá obter vantagem competitiva quando a sua 

configuração da cadeia de valor, ou de uma série de atividades envolvidas no 

processo de criação, produção, execução, venda, entrega, e suporte dos 

produtos e serviços oferecidos atender os princípios exigidos tanto pela 

economia quanto pela sociedade (PORTER; KRAMER, 2011). O primeiro passo 

apontado pelos autores para gerar este valor compartilhado é o desenvolvimento 

de um olhar analítico, atento à descoberta das questões sociais e ambientais 

que sofrem o maior impacto no processo de execução de suas atividades 

rotineiras. Após essa análise, os especialistas buscam desenvolver ferramentas 

e técnicas para reduzir estes desafios, uma vez que essa adequação às práticas 

e estratégias  busquem a sustentabilidade, faz com que a empresa seja atrativa 

em mercado cada vez mais competitivo. 

Assim, como este é um fenômeno que marca os ideais da sociedade 

contemporânea, essa pesquisa se justifica ao buscar verificar se as empresas 

estão de fato incorporando os desafios globais da sustentabilidade na 

construção de estratégias que garantam a remuneração do capital ao mesmo 

tempo em que contribuem para o desenvolvimento sustentável. E a faz por meio 

de pesquisa-ação em empresa de Engenharia Ambiental, onde esse autor 

trabalha: a Allonda Ambiental. 

Embora possa parecer contraditório, as empresas de Engenharia 

Ambiental nem sempre trabalham dentro das melhores práticas de 

sustentabilidade; muito pelo contrário, em alguns casos atuar no meio ambiente 

pode ter reflexos danosos. 

 

1.4 Objetivo 

 

A partir de ferramentas de avaliação de desempenho em 

sustentabilidade, e por meio de um roteiro de pesquisa-ação, o objetivo da 

intervenção consiste em melhorar a competitividade da empresa do setor de 

engenharia ambiental, por meio da aplicação de ferramentas capazes de 
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incorporar princípios e práticas de sustentabilidade empresarial no modelo de 

negócio da organização.   

 
1.5 Perguntas de pesquisa 

 

Para atender esse objetivo, esse trabalho procurará responder a 

seguinte pergunta de pesquisa: Como incorporar princípios e práticas de 

sustentabilidade no modelo de negócio de uma empresa de engenharia 

ambiental, tendo como embasamento teórico os conceitos de estratégia e 

sustentabilidade empresarial. 

 

1.6 Apresentação do Estudo 

 

Este trabalho está dividido em cinco partes, o que inclui essa 

“Introdução”, que apresentou o contexto investigado, o problema que levou a 

esta investigação, bem como a justificativa e os objetivos. Já na segunda parte, 

intitulada “Referencial Teórico” buscamos na literatura os principais autores 

sobre o tema, de modo a embasar conceitos para realização da pesquisa 

empírica, que consistiu em pesquisa-ação em uma empresa específica. A 

terceira parte, “Metodologia”, explica as escolhas metodológicas para a 

realização do estudo. Na quarta parte, apresentamos os resultados da pesquisa 

e sua discussão, à luz dos conceitos dos principais autores citados no referencial 

teórico. Ao final, apresentamos as conclusões, limitações e sugestões para 

estudos futuros. 
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II- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico apresenta o tema central do trabalho, que é o papel da 

sustentabilidade na estratégia empresarial. Segundo J. Elkington (1994), citando 

o Papa João XXIII,   

 

As sociedades industriais ocidentais passaram por um despertar 
semelhante nas últimas três décadas, à medida que a escala dos 
problemas ambientais e de recursos naturais que enfrentam se tornou 
cada vez mais clara. Aceitando finalmente que a responsabilidade de 
lidar com esses problemas também é das empresas, e não algo que 
deve ser impelida para as gerações futuras.  

 

 O referencial teórico descreve como a academia enxerga o tema, e 

apresenta os pontos importantes que compõem o conceito de sustentabilidade 

empresarial. Portanto, seguindo a linha da introdução e da pergunta de pesquisa, 

foi trazido um referencial teórico que transcreva alguns pontos que estão 

alinhados ao presente trabalho, como: (i) a engenharia ambiental; (ii) 

sustentabilidade e estratégia; e (iii) E a matriz de Hart & Milstein. 

 

2.1 Engenharia Ambiental 

 

Embora cada modalidade da Engenharia tenha suas próprias 

particularidades, elas se cruzam em determinados momentos, o que pode 

justificar que os problemas ambientais estejam, cada vez mais, despertando a 

atenção de curiosos e pesquisadores das mais diversas áreas (BRITO, 2010).  

Sendo a Engenharia uma mescla de diferentes domínios, a união dos 

princípios desta área de conhecimento com os objetivos ambientais é um 

processo bastante comum, e utiliza conceitos, técnicas e a linguagem da 

engenharia tradicional. Assim, é importante que se tome cuidado ao empregar 

esses conceitos e métodos tradicionais, pois eles podem prejudicar o meio 

ambiente. 

Sobre as primeiras obras da Engenharia, Brito (2010) apresenta alguns 

fatos relevantes para se entender e refletir sobre as áreas que se desdobraram 

a partir dela, sobretudo a Engenharia Ambiental. Nesse sentido, a primeira 

construção mais apurada foi realizada no antigo Egito. Às margens do rio Nilo 
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foram construídos os primeiros canais de irrigação, o que permitiu o aumento 

das safras de grãos, que eram parte importante da alimentação humana. 

Ao longo dos séculos, novas descobertas ocorreram, o que possibilitou a 

evolução dos conhecimentos técnicos e a resolução dos diversos problemas das 

primeiras civilizações, de forma mais eficiente e eficaz por meio da Engenharia. 

Contudo, já se relatavam os primeiros problemas ambientais, foco da 

Engenharia Ambiental. Durante muito tempo, os especialistas não deram 

importância aos impactos ambientais que a Engenharia poderia causar, pois sua 

preocupação principal era construir dispositivos, estruturas, processos e 

instrumentos, a partir de práticas anteriores que não davam atenção à temática 

do Meio Ambiente. 

Assim, a partir do momento em que houve uma expansão mais rápida das 

diferentes áreas do conhecimento, surgiu a necessidade de se aplicar o 

conhecimento adquirido na prática, para resolver os problemas de forma mais 

rápida e segura, pois à medida que eram resolvidos, novos problemas surgiam. 

É a partir daí que surge a figura do engenheiro, resultado de um processo de 

evolução ocorrido durante milênios. 

A engenharia, no passado, ficou caracterizada pelos esforços do homem 

para criar e aperfeiçoar dispositivos que aproveitassem os recursos naturais; 

entretanto, a engenharia, hoje, pode ser definida como aquela que se volta à 

aplicação generalizada dos conhecimentos científicos para a solução de um 

problema, o que faz com que as pessoas dependam, cada vez mais, das suas 

mais diversas dimensões, sobretudo da dimensão ambiental, que influencia, 

diretamente, a qualidade de vida. A engenharia propiciou o desenvolvimento de 

soluções para uma série de necessidades básicas do ser humano, como os 

sistemas de transporte, comunicação, produção, meio ambiente, processamento 

e estocagem de alimentos, água e energia (BRITO, 2010). 

A característica mais importante na prática diária de um engenheiro (não 

importando sua área de atuação) é sua visão sistêmica, ampla e detalhista, que 

lhe permitirá uma boa percepção da realidade física, social e econômica, 

conduzindo-o, em tese (uma vez que há contradições sobre o uso de 

ferramentas que prejudicam o meio ambiente), a agir de forma sustentável. Tal 

característica é responsável por um raciocínio mais analítico. 
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Ainda segundo Brito (2010), atualmente a engenharia está, cada vez 

mais, relacionada com o meio ambiente, pois diversas alterações e modificações 

são feitas nos mais variados espaços, diariamente; assim, a busca por 

estratégias e ferramentas que não causem impacto no ambiente é 

responsabilidade de todo profissional de engenharia, pois as modificações 

começam com a transformação dos ambientes naturais  em edificações, ruas, 

estradas, aeroportos, entre outros. É dever do engenheiro saber que nenhum 

desses resultados é alcançado sem desmatamentos, impermeabilizações do 

solo ou alterações no escoamento de água; dessa forma, qualquer modificação 

dos ambientes naturais acarreta sérios problemas ambientais. Nesse sentido, é 

importante buscar alternativas para que essas construções sejam feitas de forma 

sustentável. 

Araújo et al. (2013) e Zadeck (2004) observam que o panorama atual da 

Engenharia Ambiental convoca seus profissionais para uma responsabilidade 

social e corporativa, em termos da divulgação e articulação dos ideais 

sustentáveis; assim, pesquisas recentes evidenciam que este ramo está 

diretamente engajado com a abordagem macrossocial, ou seja, com as diretrizes 

da Sustentabilidade. Assim, espera-se que os profissionais da Engenharia 

Ambiental estejam aptos a atender às demandas sociais e ambientais, sem ferir 

os princípios sustentáveis. O mercado tem buscado, de forma bastante 

expressiva, atrelar sua atividade econômica a ações que reflitam modelos 

sustentáveis esperados pela sociedade, que se mostra cada vez mais atenta a 

essas questões. 

Atualmente, é perceptível que a preocupação com o meio ambiente se 

tornou bastante comum. Para Araújo et al. (2013), esse interesse é resultado de 

alguns fenômenos ambientais, como a degradação em massa dos recursos 

naturais; assim, é papel da Engenharia Ambiental, por meio de seus 

especialistas, elaborar formas de se barrar este fenômeno (e vários outros), para 

que a população possa ter uma melhor qualidade de vida.  

Essa busca por bons padrões de vida está diretamente ligada  a soluções 

que estejam de acordo com as diretrizes sustentáveis. E isto requer, além de 

desenvolvimento tecnológico, mudanças no estilo de vida, proporcionadas pela  

educação ambiental. Esta é a importância da Engenharia Ambiental: contornar 



 24 

e solucionar os riscos que afetam, diretamente, o meio ambiente em que vivemos 

(WEISER; ZADEK, 2000). 

Araújo et al. (2013) e Day e Schoemaker (2011) observam que, nas 

últimas décadas, dada a necessidade de a economia caminhar junto com as 

demandas da sociedade e da própria natureza, vários países criaram legislações 

ambientais, baseadas nos princípios da Engenharia Ambiental, para buscar 

soluções aos mais diversos problemas com uma abordagem sustentável. 

Considerando o papel da infraestrutura no suporte às atividades essenciais para 

a manutenção da qualidade de vida, provendo e assegurando os direitos básicos 

dos cidadãos (saneamento básico, energia, logística, transporte e 

telecomunicações), é imprescindível que ela seja projetada de acordo com 

princípios sustentáveis. 

Assim, a sustentabilidade é o recurso principal dos engenheiros 

ambientais, e um de seus maiores atributos é a avaliação da duração, magnitude 

e reversibilidade das alterações causadas pela atividade humana no meio 

ambiente, independentemente de ser ou não uma modificação benéfica para a 

civilização (BRITO, 2010; ORSATO et al., 2015). Nesse sentido, é correto afirmar 

que a Engenharia Ambiental tem se consolidado como um ramo da Engenharia, 

encarada por muitos estudiosos como a profissão do futuro. Com isso, surgiu um 

novo vocabulário com termos específicos, que se atualiza de forma muito rápida; 

para acompanhar esse fenômeno, é importante que os profissionais da área 

busquem se aperfeiçoar continuamente, dado o seu caráter dinâmico e atento 

às mudanças do mundo. 

Brito (2010) destaca que esta ramificação da Engenharia exige que os 

profissionais sejam capazes de acompanhar o crescimento industrial, científico 

e tecnológico, estando sempre atentos ao surgimento de novas técnicas e novos 

estudos acadêmicos, que, geralmente, trazem um vocabulário distinto. Sua 

atuação vai desde a preservação da qualidade do solo, do ar e da água, até a 

busca por estratégias, métodos, técnicas e ferramentas para um melhor 

diagnóstico, manejo e controle, para a recuperação de ambientes urbanos e 

rurais. Os princípios da sustentabilidade não devem ser desrespeitados, 

sobretudo porque, atualmente, as empresas que sobrevivem no mercado são as 

que instigam seus engenheiros ambientais a agir de acordo com os princípios 

sustentáveis. 
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Brito (2010) reitera que, para garantir esses princípios, é importante que 

as habilidades desses profissionais sejam exploradas nos processos de 

adaptação, avaliação, investigação e implantação de sistemas de produção 

ambientalmente viáveis para recuperar áreas degradadas; e tais habilidades 

devem também ajudar a monitorar e diminuir os processos e atividades 

mediados por seres humanos, que causam os impactos ambientais e prejudicam 

sua própria qualidade de vida. Assim, é necessária uma maior compreensão e 

consciência da importância da Engenharia Ambiental para  a solução ou redução 

de grande parte dos problemas ambientais.  

Segundo Bazzo e Pereira (2006), a sociedade moderna depende, cada 

vez mais, dos produtos tecnológicos, visto que a evolução da ciência e da 

tecnologia proporcionou uma economia de tempo, proteção à saúde, transporte 

eficaz, dentre outros resultados. Portanto, têm sido aclamadas como grandes 

facilitadoras das atividades cotidianas, realizadas de forma mais eficiente e 

eficaz. Isso é resultado, principalmente, da evolução das mais diversas áreas da 

Engenharia, que permitem que o mundo se aprimore a cada dia. 

Entretanto, os avanços científicos e tecnológicos foram acompanhados 

por uma série de problemas, de cunho social, econômico e ambiental. Eles são 

a desigualdade social, a crescente degradação da natureza, a dominação do 

povo pela força do poder bélico, entre outros. Grande parte é resultado da 

Engenharia, pois é ela que cria condições técnicas para que esses problemas 

se materializem; assim, é importante que independentemente da área em que 

atuem, seus profissionais estejam atentos tanto à técnica quanto às 

consequências de suas ações, para impedir a ocorrência de efeitos irreversíveis 

(BAZZO; PEREIRA, 2006). 

A união desses domínios enriquece os diversos conhecimentos, com uma 

área oferecendo às outras:  ideias, ferramentas e métodos para a resolução de 

diferentes problemas no Brasil, especialmente os de cunho ambiental. Bazzo e 

Pereira (2006) mostra que essa relação foi estabelecida a partir do intuito de se 

buscar compreender e investigar como os problemas sociais estão relacionados 

às consequências ambientais, pois são as empresas que caminham em direção 

a esta desarmonia entre os dois domínios, fazendo com que a população não 

tenha uma boa qualidade de vida. 
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2.2 Sustentabilidade e Estratégia Empresarial 

 

A questão da sustentabilidade é muito antiga, e já estava presente nos 

estudos de John Stuart Mill da década de 1850 quando escreveu “sobre a 

liberdade” que advogava sobre liberdade econômica e moral do individuo sobre 

o estado, conforme comentado por (DALY, 2005). Já sua abordagem 

contemporânea baseia-se, principalmente, nas pesquisas realizadas nas 

décadas de 1960 e 1970 por Kenneth Boulding, Ernst Schumacher e Nicholas 

Georgescu-Roegen. Estudos sobre a sustentabilidade tornaram-se tão 

importantes que foram realizados também por vários economistas com interesse 

na área socioambiental. 

A questão da sustentabilidade atrelada à estratégia empresarial constitui 

um desafio antigo, mas só começou a se materializar quando o conceito da 

sustentabilidade foi definido em 1987 na ONU, como a capacidade de suprir as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de satisfazer suas próprias necessidades. Em seguida, o Conselho Empresarial 

Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD, 1996) afirmou que a 

produção e o consumo sustentáveis deveriam fazer parte dos negócios: do 

governo, das comunidades e das famílias, trazendo valor e contribuindo para o 

meio ambiente, através do uso eficiente de recursos naturais, minimização de 

resíduos e otimização dos produtos e serviços sustentáveis. 

O conceito de sustentabilidade está diretamente associado ao domínio da 

Economia. Daly (2005) enxerga esta área como um subsistema da ecologia, uma 

vez que quando há uma expansão significativa da economia, ela afeta 

seriamente ambiente, e é comum haver o sacrifício do capital natural (peixes, 

minerais e petróleo), que supre as necessidades do ser humano em prol do 

capital criado pelo homem (estradas, fábricas e eletrodomésticos). Com passar 

dos anos a sustentabilidade é reconhecida como um tema relevante à economia 

e depois ao desenvolvimento humano. 

Nesse sentido, surgem as primeiras manifestações de um “crescimento 

deseconômico” (DALY, 2005), pois são produzidos mais males do que benefícios 

para o meio ambiente. O autor observa que não é fácil reconhecer e evitar um 

crescimento deseconômico por parte das empresas, pois, muitas vezes elas 

acabam se acostumando a agir dessa forma e não mudam suas práticas.  
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É a partir dessa premissa que o autor destaca a importância da transição 

para uma economia sustentável, que preze o respeito aos limites físicos 

inerentes ao ecossistema mundial, pois é a única forma de garantir que os 

recursos utilizados pelas empresas não se esgotem no futuro. Além disso, caso 

as empresas recusem essa transição, podem ser punidas, não apenas por 

crescer de forma deseconômica, mas também por provocar catástrofes a partir 

do uso equivocado dos recursos naturais, o que afeta a qualidade de vida da 

população como um todo. É o que podemos observar em nossos dias. 

Epstein (2008) mostra que, para as empresas, isso inclui questões de 

responsabilidade social corporativa, juntamente com uma gestão mais eficiente 

dos impactos sociais e ambientais corporativos, e maior envolvimento das partes 

interessadas.  

A sustentabilidade tem sido incorporada à estratégia em muitas empresas. 

Porter e Kramer (2006) mostram que este desafio tem implicações para quase 

todos os aspectos da estratégia e do modelo de negócios de uma empresa. No 

entanto, a maioria dos gestores classifica o desenvolvimento sustentável não 

como uma oportunidade multidimensional, mas como um incômodo 

unidimensional, envolvendo regulamentações, custos adicionais e 

responsabilidades. Em artigo posterior, Porter e Kramer (2011) comentam sobre 

as duas razões que dificultam a mobilização das empresas para a 

sustentabilidade: a primeira é que elas enxergam os negócios como sendo 

contrários aos objetivos da sociedade, quando claramente os dois são 

interdependentes. A segunda razão é que existe um pensamento genérico sobre 

a responsabilidade social corporativa, em vez de formas apropriadas à estratégia 

de cada empresa. 

Bonn e Fisher (2011) afirmam que alguns desses problemas devem-se 

aos líderes, que abordam a sustentabilidade como uma questão operacional e 

não estratégica. Assim, a sustentabilidade seria o "ingrediente" que falta às 

estratégias dessas organizações. Outro ponto relevante é que crescimento 

econômico estagnado e modelos de negócios obsoletos apresentam grandes 

desafios para as corporações, daí seus esforços se concentrarem em melhorias 

e soluções incrementais , o que não contemplaria a sustentabilidade (PORTER; 

KRAMER, 2006). 



 28 

Para Unruh e Ettenson (2010), seja qual for o seu negócio, se você não 

estiver envolvido no debate e na definição das regras, corre o risco de ser 

avaliado em relação aos padrões de sustentabilidade que você não pode 

cumprir; pior, pode ser ultrapassado por um concorrente que se posicionou 

estrategicamente, e cujo modelo de negócio incorpora um ideal sustentável. 

Oliveira et al. (2012) e Carvalho e Monzoni (2010) mostram que empresas 

podem ser obrigadas a mudar, dado o número crescente de leis e 

regulamentações criadas nos últimos anos sobre questões socioambientais. Isso 

fez com que tópicos relativos à sustentabilidade se tornassem praticamente 

obrigatórios de serem adotados por todos os tipos de organizações, sejam de 

pequeno, médio ou grande porte. Entretanto, embora muitas empresas tenham 

incluído a pauta da sustentabilidade em suas preocupações, ainda são raras 

aquelas reconhecidas, nacional e internacionalmente, como exemplos a serem 

seguidos, com relação ao cuidado com o meio ambiente e seus recursos. 

Nesse sentido, os caminhos para se atingir uma economia sustentável, 

segundo Braga (2017), seguem, principalmente, duas correntes filosóficas de 

pensamento, a respeito das finalidades sustentáveis que devem fazer parte dos 

objetivos de uma empresa. A primeira delas é a Teoria dos Shareholders, que 

parte da ideia de que existe apenas uma responsabilidade social que deve ser 

seguida por todo e qualquer negócio: o uso dos recursos para desempenhar 

atividades que aumentem os seus lucros, por meio de uma competição aberta e 

livre, sem trapaças e/ou fraudes. Dessa forma, os gestores, a partir do momento 

em que são contratados, possuem a obrigação legal e moral de defender os 

interesses dos acionistas da empresa. A segunda é a Teoria dos Stakeholders, 

voltada aos interesses reais da sociedade. Nesta perspectiva, toda empresa 

deve possuir um papel mais abrangente e responsável perante seus 

interessados, que vão além dos proprietários ou acionistas. Este é um conceito 

bastante recente, mas que tem chamado a atenção de muitas organizações. 

Embora haja diferenças na abordagem das duas perspectivas, a Teoria dos 

Stakeholders não se opõe à Teoria dos Shareholders. O autor afirma que, os 

stakeholders também se preocupam em refletir sobre o que é melhor para a 

empresa. 

Em relação à Teoria dos stakeholders, também conhecida como Teoria 

das Partes Interessadas, Krisnawati, Yudoko e Bangun (2014) e Carvalho e 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=auto&sp=nmt4&tl=pt-BR&u=https://hbr.org/search%3Fterm%3Dgregory%2520unruh&xid=25657,15700002,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhi26WaH0QwNVbYYluS8udHLxSytQQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&sl=auto&sp=nmt4&tl=pt-BR&u=https://hbr.org/search%3Fterm%3Drichard%2520ettenson&xid=25657,15700002,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgPbQ3VKaaEaA8KHjc432dyxaU_Uw
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Monzoni (2010) observam que todas as partes envolvidas em um contrato 

afetam ou são afetadas por meio das ações corporativas; assim, há muitas 

partes, além dos acionistas, que estão legalmente envolvidas com essas 

organizações, tais como os funcionários, os fornecedores, os clientes, a 

comunidade e o meio ambiente. Nesse sentido, todas as negociações devem 

levar em conta as demandas dessas partes. 

Existem ainda três modelos fundamentais para se pensar a evolução das 

empresas na busca de uma prática sustentável. O primeiro deles (Modelo de 

Reponsabilidades Societais Baseado em Profissionais) enfatiza a criação de um 

valor mútuo entre a empresa e a sociedade, que deve ser elaborado e 

aperfeiçoado à partir do contato recíproco entre as duas partes. Como envolve 

partes interessadas, segundo Krisnawati et al. (2014), UNEP FI (2014) e Zadeck 

(2004), esse modelo é frequentemente associado à Teoria dos Stakeholders, por 

compartilharem valores similares. Em segundo lugar, há o Modelo de Criação da 

CSR (Corporate Social Responsibility, em português RSC - Responsabilidade 

Social Corporativa). Ele considera que a relação entre as partes envolvidas em 

uma empresa deve se consolidar por meio de um desempenho corporativo, e 

não apenas financeiro.  

E o terceiro modelo sobre sustentabilidade alinhada à estratégia é o 

modelo Triple Bottom Line (Tripé da Sustentabilidade). Segundo Venturini e 

Lopes (2015), The Sigma Guidelines (1999) e Branco (2012), uma empresa, na 

qualidade de gestora de bens e recursos públicos precisa também dedicar-se à 

execução de atividades direcionadas ao desenvolvimento sustentável; assim, 

deve buscar, continuamente, um modelo que reúna os aspectos econômicos, 

ambientais e sociais. Para tanto, o Triple Bottom Line pode ser um bom aliado 

neste processo, uma vez que promove o desenvolvimento de ações sustentáveis 

dentro das empresas, garantindo que suas práticas não colaborem para o 

agravamento dos problemas ambientais. Como forma de cumprir  com essa 

responsabilidade, o modelo propõe estratégias de desenvolvimento sustentável 

que podem fazer com que os aspectos econômicos caminhem em paralelo à 

promoção da preservação e conservação ambiental. 

O Triple Bottom Line possui três grandes vértices norteadores: o 

econômico, o social e o ambiental. São aspectos que, juntos, caracterizam uma 

empresa como rentável, engajada nas causas ambientais, sociais e econômicas, 
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e acessíveis. Seus componentes fundamentais são o crescimento econômico, a 

proteção ao meio ambiente e a igualdade social. De acordo com Venturini e 

Lopes (2015), Monzoni e Jerozolimski (2017), Monzoni e Biderman (2006), 

Carvalho e Monzoni (2010) e Branco (2012), seguir esses fundamentos faz com 

que o foco de uma empresa deixe de ser apenas o acúmulo de lucro, não 

importando os mecanismos para sua obtenção. Ao aderir a esse modelo essas 

organizações passam a agir de forma inovadora na melhoria de seu processo 

de produção, sua forma de gerar valor na cadeia produtiva é mais consciente, e 

elas incentivam o descarte correto dos produtos e embalagens.  

A prática dessas ações faz com que a gestão de uma empresa seja 

caracterizada como sustentável. Age-se dessa forma pois se tem como objetivo 

a redução dos impactos ambientais e a geração de riqueza, ao mesmo tempo, 

de forma a sempre atender às demandas sociais exigidas pela população que 

se mostra cada vez mais engajada e preocupada com a sustentabilidade. Nesse 

sentido, o oferecimento de produtos e serviços por meio do modelo Triple Bottom 

Line é fundamental para que eles continuem sendo consumidos por seus 

clientes. Para Venturini e Lopes (2015), é de suma importância que o Tripé da 

Sustentabilidade caminhe em conjunto com os objetivos econômicos das 

empresas como um todo. 

Segundo Bhattacharya (2018) e Eccles, Perkins e Serafeim (2012), existem 

três fases fundamentais pelas quais toda empresa sustentável deve passar. São 

elas a incubação, o lançamento, e o ato de se entrincheirar. Sobre esse primeiro 

processo, ele nada mais é do que a definição das estratégias que serão 

utilizadas para que o negócio cumpra com a sua responsabilidade social 

sustentável. Em primeiro lugar, é importante criar uma lista com questões 

relevantes para definir essas estratégias, de modo a se aderir a uma política 

sustentável. Trata-se de uma fase que revela a disposição, por parte da 

empresa, de assumir esses princípios sustentáveis. 

Sobre a fase do lançamento, os autores destacam que, ao se lançar um 

plano de sustentabilidade, é muito importante que este seja transmitido de forma 

entusiasmada às partes interessadas, como também é necessário que as 

ferramentas, métodos e técnicas a serem utilizados sejam apresentados a todos 

os funcionários da empresa.  
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Em relação à última fase, Bhattacharya (2018) afirma que o processo de 

se entrincheirar diz respeito ao fornecimento de feedback sobre o alcance ou 

não dessas metas sustentáveis por parte da empresa. Nesse sentido, os 

gerentes podem usar tais metas para avaliar seus subordinados diretos, bem 

como os outros funcionários, departamentos, divisões e unidades da empresa, 

com o objetivo de avaliar se essas metas estão sendo incorporadas por todos, 

por apenas uma parte, ou por ninguém. 

Podemos observar com certa frequência, no meio empresarial, que a 

sustentabilidade corporativa ligada à estratégia empresarial traz a necessidade 

de equilibrar a administração ambiental, social e o crescimento econômico, com 

foco em metas de longo prazo alinhadas à saúde da empresa e das partes 

interessadas.  

A principal questão trazida por Baumgartner (2014) não se refere às razões 

pelas quais uma empresa deve agir de forma mais sustentável, mas de que 

maneira ela pode ser mais sustentável 

A sustentabilidade corporativa é garantida por meio do equilíbrio entre as 

três dimensões do modelo. Assim, o valor da empresa não está ligado, apenas, 

ao aspecto econômico, embora este seja de suma importância. É relevante 

lembrar também que organizações sustentáveis tendem a ganhar a preferência 

dos consumidores, porque elas  desenvolvem uma boa relação com seus 

stakeholders, ou seja, com todas as partes interessadas nos serviços e produtos 

ofertados (ECCLES et al., 2012; MOSHER; SMITH, 2015).  

Hart e Milstein (2004) entendem que a sustentabilidade vem ganhando 

reconhecimento, dada a elevação das expectativas em relação ao desempenho 

social e ambiental das mais diversas organizações; assim, em uma perspectiva 

global, ela é entendida como a habilidade necessária para satisfazer as 

necessidades do presente sem comprometer as expectativas das gerações 

futuras quanto à qualidade de vida. Falar sobre a sustentabilidade no contexto 

atual é importante, pois o desenvolvimento sustentável é um processo essencial 

para que o desenvolvimento humano ocorra com qualidade e eficácia, de 

maneira inclusiva, integrada, igualitária, prudente e segura.  

Ainda sobre a implantação da sustentabilidade nas empresas, Menezes, 

Dias e Winck (2010) e The Sigma Guidelines (1999) mencionam alguns aspectos 

relevantes. Por exemplo, uma estratégia bastante utilizada é o combate à 
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poluição, tanto internamente quanto em operações externas a essas 

corporações. A criação e a oferta deste serviço devem caminhar de acordo com 

os interesses dos diversos stakeholders, pois são eles que alavancam a 

reputação e a legitimidade de uma empresa. Como é um mercado competitivo, 

as empresas devem buscar melhorar a sua imagem por meio de práticas 

sustentáveis, uma vez que é um critério constantemente avaliado pelas partes 

interessadas neste organização; assim, certificações, parcerias, e estratégias de 

marketing devem ser voltados ao desenvolvimento sustentável, e não adotar 

uma produção intensa  e despreocupada com os recursos naturais. Isto é 

primordial, pois os stakeholders estão cada vez mais informados, conscientes e 

exigentes, demandando das empresas o cumprimento de sua função ambiental 

e social. 

A função social da empresa, de acordo com Menezes et al. (2010), 

Monzoni e Biderman (2006) e Mosher e Smith (2015), vai muito além do 

pagamento de salários aos funcionários e impostos à nação. Essas 

organizações têm o dever de criar valores, tanto para si quanto para a sociedade, 

pois ao gerar um valor voltado à esfera social, elas estão formando seu próprio 

espaço, com suas marcas específicas, em um mercado competitivo; da mesma 

forma, ao reduzir o consumo de determinados recursos naturais, elas estão, ao 

mesmo tempo, cumprindo com sua função social, aumentando seus lucros e 

melhorando a sua reputação, o que é essencial em relação aos potenciais 

concorrentes. Assim, pode-se afirmar que, ao considerar as necessidades dos 

diversos stakeholders, bem como a inserção da capacidade inovadora nessas 

organizações, sua imagem empresarial melhora significativamente, resultando 

em certas vantagens no mercado. 

Segundo Orsato et al. (2015), não se pode falar de mercado empresarial 

atrelado às discussões sustentáveis sem citar algumas estratégias bastante 

difundidas neste meio, tais como a vantagem competitiva, o acesso ao 

conhecimento e o valor da reputação. Primeiramente, é importante discorrer 

sobre o que vem a ser vantagem competitiva. De acordo com os autores, a partir 

da  década de 1990, o debate a respeito de um “mundo verde” tornou-se  mais 

expressivo e discutido,  local e globalmente. Nessa perspectiva, entende-se que 

as empresas, para sobreviver no mercado competitivo, devem ir além das 

obrigações legais, ou seja, devem criar ferramentas e métodos sustentáveis, 
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além daqueles exigidos pela legislação e pelos órgãos reguladores. Elas devem 

estar atentas às exigências ambientais e sociais no desenvolvimento de seus 

produtos e serviços, pois assim serão bem-vistas no mercado, tanto por seus 

consumidores como pelos demais stakeholders.  

Essa estratégia é bastante comum neste contexto, uma vez que estudos 

revelaram que as empresas podem se beneficiar ao desenvolver soluções 

inovadoras para o meio ambiente, ou para outras áreas de cunho social. Ao se 

mostrarem inovadoras, modernas, sustentáveis, atualizadas e engajadas aos 

seus stakeholders, tornam-se mais atrativas no mercado empresarial e, 

consequentemente, sua reputação aumenta, o que é bastante positivo, pois a 

manutenção de uma boa imagem faz com que uma empresa se torne referência. 

Como o mundo moderno está cada vez mais preocupado com as questões 

econômicas, ambientais e sociais, na mesma proporção, empresas acabam se 

destacando ao unir esses três pilares em suas práticas rotineiras, sobretudo 

quando cumprem com eficiência as normas e diretrizes previstas pela legislação 

ambiental vigente. Mediante o correto manejo dos ideais sustentáveis, essas 

empresas conseguem atrair o olhar do público consumidor e da mídia, o que é 

visto como uma grande vantagem. 

Com relação ao acesso ao conhecimento de seus funcionários, a fim de 

responder às exigências cada vez maiores do mercado, da legislação ambiental, 

e dos órgãos reguladores, as empresas têm investido bastante para que eles 

aprendam a elaborar estratégias, ferramentas e métodos para tornar as 

empresas, de fato, sustentáveis. Assim, é muito comum que elas criem alianças 

com outras organizações, não só para aprender a gerenciar a sustentabilidade, 

mas, principalmente, para o desenvolvimento conjunto de tecnologias, 

processos e/ou produtos sustentáveis, de modo a alavancar sua imagem no 

mercado empresarial (ORSATO et al., 2015).  

Nesse sentido, muitas empresas tornam-se parceiras de negócios de 

outras, para que, juntas, identifiquem e desenvolvam novas abordagens e 

tecnologias que possam beneficiar ambos os negócios, a partir de um objetivo 

comum: discutir o meio ambiente e como suas práticas diárias podem causar 

menos efeitos prejudiciais. Essas alianças se manifestam de algumas formas, 

tais como a criação de clubes ecológicos, onde se concentra o chamado 

conhecimento compartilhado, para desenvolver ações eficazes e sustentáveis a 
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partir das normas e diretrizes ambientais vigentes. É comum também que os 

envolvidos participem de seminários, congressos, workshops e reuniões, 

realizados pelas próprias empresas. 

Especificamente sobre o valor da reputação, ela pode ser alavancada ou 

prejudicada pela participação ou não das empresas em atividades ambientais, 

como nos clubes ecológicos já mencionados. As empresas são prejudicadas, 

também, ficando com uma imagem negativa no mercado, quando não se 

preocupam nem com a divulgação de informações relacionadas ao meio 

ambiente, que representa um engajamento mínimo com as questões ambientais.  

Tais empresas tornam-se referências quando enviam funcionários para 

esses clubes, ou quando divulgam ações voltadas aos ideais sustentáveis. 

Empresas com baixo desempenho ambiental também podem ingressar nesses 

grupos, de modo a melhorar sua imagem e, assim, ganhar legitimidade e 

confiança do mercado. E, a partir daí, desenvolver mecanismos e estratégias 

que garantam o compromisso e o engajamento dos participantes, além de 

proteger sua reputação e evitar práticas fraudulentas.  

Na perspectiva das empresas que aderem à Sustentabilidade 

Corporativa, é importante mencionar algumas outras estratégias que podem 

torná-las mais atraentes para o mercado. Uma das mais comuns, segundo 

Nidumolu et al. (2009) é a criação das chamadas Cadeias de Valor. À medida 

que as empresas aprendem a manter um ritmo de produção atrelado às 

exigências da legislação ambiental, elas se tornam mais atentas às demandas 

do mercado. Com isso, é muito provável que elas reduzam o consumo de 

recursos não renováveis, tais como o carvão, o petróleo e o gás natural.  

É possível perceber que, atualmente, as corporações têm buscado 

trabalhar com matérias-primas de uma forma menos prejudicial ao meio 

ambiente. O principal objetivo ao se aderir a esta prática, geralmente, é a 

melhora da imagem empresarial, porém a maioria dessas empresas acaba 

criando novas parcerias e negócios. É um processo bastante útil em tempos 

econômicos difíceis, ou ainda, é recomendável para aumentar os seus lucros. 

Muitas grandes empresas induzem seus fornecedores a se tornarem mais 

conscientes sobre o meio ambiente, mediante o incentivo a algumas práticas 

sustentáveis, tais como a redução do desperdício e a emissão de gases 

poluentes, e a elaboração de estratégias para aumentar a eficiência energética 
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dos produtos e serviços. Outra técnica bastante difundida por essas empresas 

aos seus fornecedores é a avaliação do ciclo de vida, processo particularmente 

útil, pois capta as entradas relacionadas ao meio ambiente e as saídas dessas 

cadeias de valor, analisando desde o suprimento de matérias-primas até o uso 

dos produtos (NIDUMOLU et al.,2009). Segundo esses autores, este 

procedimento ajudou as empresas a elaborar estratégias mais eficazes para 

reduzir o consumo de água e energia, aspectos que antes não haviam sido 

considerados agravantes para elas não serem apontadas como sustentáveis. 

A adesão das empresas à sustentabilidade é fundamental, pois é uma 

atitude que define a sociedade contemporânea. Cada vez mais, o público 

consumidor de produtos e serviços ofertados pelas empresas tem se engajado 

nas causas sociais, políticas e ambientais; assim, para sobreviver neste mercado 

mantendo uma imagem positiva, é importante adequar-se às exigências 

previstas pela legislação vigente e ao que é esperado por seus stakeholders, 

principalmente os consumidores. 

Engert e Baumgartner (2016) observam que a sustentabilidade corporativa 

deve ter clara prioridade e ser integrada à estratégia central existente. A ponte 

entre a formulação e a implementação da estratégia está associada aos 

seguintes fatores de sucesso: estrutura organizacional, cultura organizacional, 

liderança, gestão de pessoas, qualificações e comunicação. E é essencial que a 

estratégia, a estrutura organizacional e os processos organizacionais se 

encaixem de maneira coerente. Além disso, são necessárias uma definição clara 

de sustentabilidade e a "visão" associada, para promover a integração do tema 

na cultura organizacional. 

Pesquisa da McKinsey & Company (2014) mostra que executivos em todos 

os níveis atribuem um papel importante à sustentabilidade. Mas, quando se trata 

de incorporar a reputação, a execução e a prestação de contas de seus 

programas de sustentabilidade, muitas empresas têm muito ainda a fazer. 

Nidumolu et al. (2009) afirmam que a busca da sustentabilidade começa a 

transformar o cenário competitivo, o que obrigará as empresas a encarar de 

outra maneira produtos, tecnologias, processos e modelos de negócios. A chave 

do progresso, sobretudo em tempos de crise, é a inovação. Ao integrar a 

sustentabilidade à sua estratégia, essas companhias vão adquirir competências, 

e concorrentes terão dificuldade para se equiparar a elas. Esta vantagem 
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competitiva será muito importante, pois a sustentabilidade sempre fará parte do 

desenvolvimento. 

Engert, Rauter e Baumgartner (2016), em uma revisão de artigos 

acadêmicos com foco na sustentabilidade empresarial, identificaram três fatores 

de integração da sustentabilidade corporativa à estratégia empresarial: 

influências organizacionais internas e externas; motivadores internos e externos; 

e fatores de apoio e impedimento. Influências organizacionais internas são 

tamanho da empresa, escopo e estrutura; as influências organizacionais 

externas são: tipo de indústria, estrutura e posição da empresa dentro da 

indústria. Entre os motivadores internos e externos podem ser citados: 

conformidade legal, vantagem competitiva, redução de custos, desempenho 

econômico, inovação, responsabilidade social e ambiental, gestão de riscos, 

gestão da qualidade, e reputação. Alguns dos fatores favoráveis e impeditivos 

mencionados pelos autores são: controle de gerenciamento, envolvimento dos 

stakeholders, transparência e comunicação, cultura organizacional, e 

investimentos. 

 

2.3 Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE 

 

Para medir e comparar a atuação das empresas brasileiras com relação 

à sustentabilidade, é fundamental mencionar o Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE). Esta é uma iniciativa pioneira na América Latina, cujo objetivo 

foi criar um ambiente de investimentos compatível com as demandas atuais de 

desenvolvimento sustentável, e estimular boas práticas empresariais.  

Segundo Silva et al., 2014, a proposta, que é similar aos Dow Jones 

Sustainability Indexes da Bolsa de New York é uma ferramenta para  investidores 

que procuram maximixar seus ganhos possam investir em empresas que estão 

mais preparadas para enfrentar os riscos ambientais, sociais e econômicos, 

garantindo assim, possibilidade de retornos a longo prazo de suas operações.  

O ISE foi criado em 2005 pela Bolsa de Valores de São Paulo (que hoje 

tem o nome de [B]3 (de Brasil, Bolsa, Balcão), em parceria com entidades 

profissionais ligadas ao mercado de capitais, além da Fundação Getúlio Vargas, 

Instituto Ethos e Ministério do Meio Ambiente, o índice atende a demanda 
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crescente de investidores  preocupados em aplicar seus recursos em negócios 

socialmente responsáveis e com riscos minimizados (CORRÊA et al. 2012) 

O índice é uma ferramenta para análise comparativa do desempenho 

das empresas listadas na [B]3, sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, 

com base na eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e 

governança corporativa.  

O ISE adota o conceito do Triple Bottom Line, e oferece aos investidores 

uma carteira composta por ações de empresas que possuem reconhecido 

comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade 

empresarial. 

Segundo Monzoni, 2016, a cada ano são convidadas a participar do 

processo seletivo as empresas emitentes dos 200 papéis mais líquidos da 

BM&FBOVESPA. No entanto apesar de ser um índice voltado, exclusivamente, 

para as companhias listadas na [B]3, ele é um importante instrumento de 

diagnóstico, pois apresenta diretrizes para o alcance do desenvolvimento 

sustentável corporativo.  

O ISE aborda algumas dimensões, que se desdobram em critérios, que 

precisam ser considerados na busca da sustentabilidade: governança 

corporativa; econômico-financeira; social e ambiental (MARCONDES E 

BACARJI, 2010). 

 

2.4 Diagnóstico de Hart e Milstein 

 

Hart e Milstein (2004) e Hart (2005, 2010) observam que, mesmo com a 

crescente disseminação do discurso sustentável, grande parte dos executivos 

ainda o considera uma espécie de “mal necessário”, pois envolve regulações, 

responsabilidades e custos; entretanto, o modelo proposto por Hart e Milstein 

(2004) tem como objetivo explanar como os princípios sustentáveis podem ser 

incorporados pelas empresas. O principal intuito é mostrar que a 

sustentabilidade não deve ser entendida como algo distante da economia, mas 

que são domínios que devem caminhar de forma conjunta; assim, seu uso e 

manuseio adequado pode constituir uma grande fonte de vantagem competitiva. 

A divulgação em massa dos princípios sustentáveis teve lugar a partir do 

momento simbólico da queda do Muro de Berlim, que sinalizou para o mundo 
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que a implantação do socialismo na Europa Oriental, após a Segunda Guerra, 

não atingira seus objetivos de melhorar a vidas das pessoas, em larga escala. 

Como consequência, o capitalismo se fortaleceu como sistema político-

econômico preferencial, com suas virtudes e defeitos, resultando no maior 

distanciamento entre países ricos e pobres, no crescimento da degradação 

ambiental, e no aumento da preocupação com a perda de controle do mundo em 

relação à sua própria densidade populacional. Esses entraves foram fatores 

significativos para que um novo modelo surgisse na tentativa de amenizar tais 

falhas. E a sustentabilidade tornou-se a principal ferramenta para minorar ou 

solucionar os problemas sociais e ambientais. 

De acordo com Hart e Milstein (2004), a ideia de sustentabilidade vem 

ganhando corpo na sociedade, por meio de seu crescente engajamento nas 

causas sociais e ambientais. O desenvolvimento sustentável está atrelado ao 

desenvolvimento humano; ainda hoje, a maioria das empresas encontra 

dificuldade para conciliar os aspectos econômico-financeiros com a preservação 

dos recursos naturais. Existem muitas que trabalham em prol de um mundo mais 

sustentável, mas grande parte fica aquém. Entretanto, como a sociedade tem se 

mostrado mais engajada e preocupada com o meio que a circunda, é necessário 

que essas empresas, em algum momento, sacrifiquem sua busca voltada 

apenas ao lucro para aderir ao Triple Bottom Line. Este conceito não despreza 

a obtenção de lucro, mas esta deixa de ser a única prioridade de uma empresa. 

Os desafios globais associados a essa prática podem ajudar a identificar quais 

estratégias e ferramentas devem ser acionadas para que o exercício da 

sustentabilidade seja significativo (HART; MILSTEIN, 2004; NIDUMOLU et al., 

2009; BRANCO, 2012). Esse processo é chamado de valor sustentável, um dos 

pilares deste diagnóstico. 
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Figura 3. Modelo de Valor Sustentável. 

 

Fonte: HART; MILSTEIN (2004) 

 

O modelo multidimensional do Valor Sustentável, de Hart e Milstein 

(2004), foi construído a partir de duas dimensões bem conhecidas, 

caracterizadas como fontes de tensão criativa para as empresas. O eixo vertical 

mostra a necessidade simultânea das empresas de manter os negócios atuais, 

bem como mesclá-los com as tecnologias do futuro,  tornando-as mais atrativas 

para competir no mercado. Essa dimensão capta a necessidade de se alcançar 

os resultados a curto prazo, ao mesmo tempo que considera os efeitos que o 

modelo pode causar a longo prazo.  

Já o eixo horizontal ilustra a necessidade da empresa de crescer 

protegendo suas habilidades e competências organizacionais internas, ao 

mesmo tempo que busca novas perspectivas e conhecimentos no mundo 

externo. Assim, é correto afirmar que essa dimensão reflete a tensão existente 

entre a necessidade de se proteger técnicas tradicionais, ao mesmo tempo que 

se procura adquirir novas tecnologias, uma vez que o mercado competitivo exige 

esse compromisso com as ferramentas modernas. A justaposição dos eixos 
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vertical e horizontal produz uma matriz com quatro dimensões cruciais para se 

pensar num processo de geração de lucros de forma sustentável. 

No quadrante inferior esquerdo estão alocados os aspectos de 

desempenho interno em relação à criação de estratégias responsáveis por 

reduzir custos e riscos desnecessários; para tanto, uma análise do crescimento 

de ganhos e perdas é feita trimestralmente, além de um estudo sobre formas de 

reduzir os riscos. Já o quadrante inferior direito, além de focar nas questões 

inerentes ao desempenho da empresa, reflete sobre como os stakeholders 

externos podem contribuir para o seu bom funcionamento em termos 

sustentáveis; para tanto, devem ser feitas parcerias com comunidades, ONGs, 

e com a mídia. Hart e Milstein (2004) e Weiser e Zadek (2000) observam que a 

inclusão criativa desses interessados pode aumentar, significativamente, a sua 

reputação. 

O quadrante superior esquerdo, por sua vez, mostra que a empresa não 

deve ter apenas um desenvolvimento eficiente em termos de negócios atuais; 

ela deve estar engajada constantemente na criação de produtos e serviços a 

serem utilizados em um futuro próximo, a depender das demandas sociais. 

Internamente, isto significa de acordo com Hal e Milstein (2004), Eccles e 

Serafeim (2013), e Monzoni (2015), que ela deve continuamente desenvolver e 

adquirir habilidades, competências e tecnologias que lhe permitam expandir-se. 

Sem este foco, é difícil que uma empresa consiga criar novos produtos e serviços 

de forma eficiente e com qualidade. 

Por fim, o quadrante superior direito tem por escopo principal o 

desenvolvimento de uma trajetória em busca de um crescimento convincente, 

pois precisa atender às demandas sociais. Estas exigem que a empresa ofereça 

novos produtos e serviços ainda não explorados; assim, os princípios da 

criatividade, inovação e flexibilidade são fundamentais neste mercado, cada vez 

mais competitivo. Para tanto, a elaboração desta trajetória deve se orientar para 

o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos; nesse sentido, é primordial 

que este quadrante considere os objetivos de todos os outros, para que este 

processo seja eficiente, eficaz e, sobretudo, ético, uma vez que deve seguir as 

diretrizes sustentáveis. 

Segundo Hart e Milstein (2004), existem algumas estratégias benéficas 

para se colocar em prática esses quatro quadrantes. A primeira sugestão é o 
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aumento dos lucros, bem como a redução de riscos, por meio de políticas de 

combate à poluição. Atualmente, problemas relacionados ao consumo de 

matérias-primas, geração de resíduos e poluição estão associados ao fenômeno 

da industrialização. Dessa forma, uma estratégia positiva e ética para  essas 

empresas é a diminuição de custos e riscos, por meio do desenvolvimento de 

políticas de combate à poluição, seguindo as diretrizes da ecoeficiência. Como 

o combate à poluição está associado à melhoria da eficiência ambiental, em 

termos de produtos e processos, cabe às empresas trabalhar para que os 

resíduos sejam mitigados no momento do descarte; com menos resíduos, 

haverá uma melhor utilização dos insumos, o que resultará em custos mais 

baixos com matérias-primas e depósitos de resíduos. Entretanto, para que essa 

prática possa ser incorporada pelas empresas, é necessário um envolvimento 

intenso dos funcionários, que devem apontar, sempre, estratégias potenciais 

para a redução deste problema ambiental. 

A segunda estratégia proposta por Hart e Milstein (2004) é a otimização 

da reputação da empresa, por meio do gerenciamento dos produtos. Enquanto 

a primeira gira em torno do combate à poluição, por meio de operações internas, 

o gerenciamento dos produtos estende-se para além dos muros da empresa. 

Esse processo envolve a integração dos stakeholders (interessados) durante a 

fabricação do produto, e, para tanto, há uma intensa troca entre os funcionários 

da empresa com a comunidade externa, uma vez que é o feedback dessas 

entidades que fará com que um produto atenda melhor às demandas exigidas 

pela sociedade. Assim, este é um processo que envolve uma série de entidades, 

tais como fornecedores, clientes, órgãos de regulação, comunidades, 

organizações não-governamentais e a própria mídia.  

As discussões que devem nortear a ação dos stakeholders devem ter 

como intuito a proposição de ferramentas e estratégias que possam diminuir, 

significativamente, os impactos ambientais. Agindo dessa forma, as empresas 

tornam-se entidades confiáveis, o que ajuda a melhorar sua reputação como 

organizações corporativas que catalisam e disseminam práticas sustentáveis, a 

partir  da fabricação desses produtos. Para Hart e Milstein (2004), Weiser e 

Zadek (2000), e Porter e Kramer (2011), o desafio da sustentabilidade global é 

complexo, multidimensional e emergente; com isso, as empresas são 

continuamente desafiadas a minimizar as perdas das ações correntes, como o 
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combate à poluição, ao mesmo tempo que precisam pensar e se orientar de 

acordo com as tecnologias e habilidades mais sustentáveis, chamadas 

“tecnologia limpa”.  

São desafiadas, ainda, a se engajar em uma ampla interação com os 

stakeholders externos, atentando para as ofertas atuais, bem como voltar-se 

também, para estratégias que desenvolvam soluções economicamente 

atraentes para os problemas sociais e ambientais do futuro. É fundamental que 

essas estratégias sejam aprimoradas de forma conjunta, pois apenas assim os 

riscos poderão ser reduzidos e os lucros poderão ser maiores, sem ferir as 

diretrizes sustentáveis. Para a busca desses valores, os autores propõem um 

modelo que segue os seguintes passos: um diagnóstico (balanço das atividades 

da empresa), uma avaliação de oportunidades (forças e fraquezas) e a 

implementação eficaz de novas medidas (o planejamento e experimento de 

determinado projeto). 

O diagnóstico seria um modelo de valor sustentável (NIDUMOLU et al., 

2009; ECCLES; SERAFEIM, 2013; MONZONI, 2015), que poderia ser usado 

como uma simples, porém potente, ferramenta de diagnóstico, pois ao avaliar a 

empresa de acordo com os quatro quadrantes, os executivos poderiam sugerir 

estratégias e métodos para buscar um equilíbrio entre as partes que compõem 

a empresa. Contudo, para que este diagnóstico funcione, é necessário que haja 

uma relação recíproca e intensa com grupos de stakeholders diversos, para 

captar e analisar pontos de vista e estratégias variadas. A avaliação de 

oportunidades seria, por sua vez, a busca contínua pela inovação, a partir da 

análise de outros mercados, pois o principal objetivo é superar os atuais 

concorrentes, por meio da geração de produtos e serviços sustentáveis.  

Um exemplo dessa competitividade é dado por algumas empresas, que 

têm se engajado em políticas de combate à poluição e de gerenciamento de 

produtos, a partir de outras estratégias, por meio de novos tipos de controle de 

qualidade, da busca de melhorias contínuas e de outras formas de transferência 

e importação de informações. Algumas multinacionais são conhecidas por suas 

políticas de implementação de tecnologias limpas, e por terem habilidade para 

adquirir novas competências, trabalhando com parceiros não convencionais,  

incubando inovações revolucionárias, e aperfeiçoando continuamente seus 

produtos e serviços, sem ferir os ideais sustentáveis (HART;MILSTEIN, 2004). 
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Por fim, o último princípio a ser observado por essas empresas é a 

implementação. Todas as organizações devem criar estratégias para a 

elaboração e execução de projetos e experimentos inovadores, que devem, 

sobretudo, orientar-se a partir dos ideais das chamadas tecnologias limpas. 

Geralmente, a implementação de novas técnicas e ferramentas é feita para que, 

no curto ou longo prazo, haja um bom retorno para a empresa, a partir da 

apresentação de projetos inovadores e diferenciais, uma vez que o mercado 

empresarial é bastante competitivo e exige que os empresários sejam versáteis, 

flexíveis, eficazes e eficientes. 
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III – METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia adotada e seu 

rigor científico para a elaboração do estudo. Para isso, optou-se em dividi-lo em 

cinco partes: a primeira trata do tipo de pesquisa (metodologia principal) 

escolhida, e seus aportes conceituais e epistemológicos. Já a segunda 

apresenta a empresa selecionada para o estudo. O terceiro item descreve as 

fases da pesquisa, e o quarto a proposta inicial de intervenção e fatores 

observados previamente, e que foram fundamentais para a fase exploratória 

seguinte. E, por fim, na quinta parte, descreve-se como foi realizada a fase da 

ação, dentro da proposta do estudo. 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

A escolha metodológica para este estudo foi a pesquisa-ação. De acordo 

com Grittem, Meier e Zagonel (2008), esta pesquisa é acionada quando há 

manifestações de interesse coletivo ao processo de resolução de problemas. A 

origem de sua utilização é incerta, porém estudos atribuem seu início às 

dinâmicas de grupo propostas por Kurt Lewin, teórico do domínio da psicologia 

social que formou os chamados T – Groups, conhecidos como grupos de 

treinamento. 

Nesses grupos, era bastante comum que os participantes refletissem 

sobre o impacto de suas ações; dessa forma, buscavam desenvolver conceitos, 

métodos, ferramentas e estratégias, com o intuito de entender e conhecer melhor 

a atuação de cada indivíduo. Neste contexto, a pesquisa-ação teve influências 

das linhas positivistas, nos anos de 1946 e 1948, e passou a se concentrar em 

alguns aspectos e elementos recorrentes, tais como o diagnóstico, o 

participante, o empírico e o experimental, para compreender as ações desses 

indivíduos. Foi a partir dessa fragmentação que surgiram diversas pesquisas que 

priorizavam essas características; com isso, a pesquisa-ação passou a ser 

adotada massivamente, em diferentes áreas, como educação, política, 

agronomia, publicidade e propaganda, assim como nos setores bancário e da 

saúde (GRITTEM et al., 2008; TANAJURA; BEZERRA, 2015). 

A terminologia surge, sobretudo, porque esta metodologia consiste em 

uma prática reflexiva, que entende todo e qualquer problema como urgente ou 
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de suma importância; assim, recorre-se a ferramentas, conceitos e métodos, a 

partir da análise da realidade representada pelos indivíduos, para se pensar em 

estratégias de resolução. Na verdade, a pesquisa-ação socialmente crítica 

começa, muitas vezes, com um exame sobre a quem cabe o problema, o que é 

uma forma de problematização (TRIPP, 2005). 

Tanajura e Bezerra (2015) afirmam que a pesquisa-ação pode ser 

considerada uma atividade de compreensão e explicação das práxis dos grupos 

sociais por eles mesmos, com ou sem especialistas em ciências humanas e 

sociais para auxiliar neste processo, pois são os grupos que devem possuir voz 

ativa para melhorar suas práticas. O escopo é a transformação de sua conduta 

em ações transformadoras. Partindo de uma ótica existencialista, a metodologia 

da pesquisa-ação não é uma simples reformulação metodológica da sociologia 

clássica. Trata-se de um processo de transformação da prática científica, pois 

entende-se e defende-se que o cotidiano não pode ser excluído do processo de 

construção do conhecimento. Permite-se essa inclusão de vozes, pois é uma 

forma de evitar metodologias que não se preocupavam em incluir os pontos de 

vista desses grupos. 

Peruzzo (2003) defende que apenas uma pesquisa ancorada na 

dialética pode captar fenômenos em toda a sua complexidade e profundidade; 

ou seja, a pesquisa-ação pode atuar como uma ferramenta capaz de resgatar as 

origens de determinado fenômeno, suas partes constitutivas, seus significados 

e suas transformações. Em outras palavras, ela procura captar o movimento de 

determinados problemas, ainda sem soluções, e compreender a essência de 

todas as dimensões que dão vida a este fenômeno. Em última instância, defende 

que há, sempre, mais coisas a serem compreendidas e consideradas em 

pesquisas qualitativas, que buscam olhar além daquilo que é oferecido pela 

estatística. 

Nesse contexto, torna-se importante ilustrar os elementos que 

caracterizam uma pesquisa-ação. Para Tripp (2005), é importante diferenciar a 

pesquisa-ação de outros tipos de investigação, devido ao uso que esta faz de 

técnicas de pesquisa consagradas, para produzir e descrever os efeitos das 

mudanças de forma prática, por meio de um ciclo de investigação-ação. A 

primeira razão para este processo ser assim chamado é que, embora a 

pesquisa-ação tenda a ser pragmática, ela se distingue claramente da prática, e, 
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embora seja pesquisa, também se distingue da pesquisa científica tradicional, 

porque ao mesmo tempo que altera o que está sendo pesquisado, é limitada 

pelo contexto e pela ética da prática. Desta maneira, a pesquisa-ação requer 

certa ação e movimentação, tanto no domínio prático quanto na pesquisa, de 

modo que, em maior ou menor medida, ela tem características tanto da prática 

rotineira quanto da pesquisa científica, que se manifestam a partir de alguns 

aspectos. O primeiro deles é que esta metodologia não atua apenas de forma 

rotineira, pois busca sempre a inovação, mediante a atualização dos dados já 

coletados. 

O segundo aspecto a ser considerado é o fato de que a pesquisa-ação 

deve ser um processo contínuo e, com isso, precisa evitar a repetitividade e a 

ocasionalidade. Não se pode, de forma repetida, realizar pesquisa-ação sobre a 

prática de alguém, mas deve-se, regularmente, trabalhar para melhorar um 

vértice dessa prática, de modo que esse exercício de atualização e remodelação 

seja mais frequente do que ocasional. O terceiro aspecto entende que a prática 

tende a ser uma questão de reação eficaz e imediata a eventos sociais, que 

desencadeiam e fazem surgir questões passíveis de ser pensadas na academia, 

por meio da produção de conhecimento. A pesquisa-ação toma forma nesses 

dois eixos - acadêmico e social -, devido ao seu caráter proativo em relação às 

mudanças que precisam ser feitas para se chegar a uma possível solução, por 

meio da análise de informações e dados que surgem por intermédio da pesquisa. 

O quarto aspecto, por sua vez, entende que, enquanto a prática rotineira tende 

a ser a única responsabilidade do plano mais ativo da pesquisa, elaborado por 

uma equipe já definida, a pesquisa-ação é caracterizada como participativa, pois 

inclui todos aqueles que, de um modo ou de outro, estão nela envolvidos, e é 

colaborativa em seu modo de trabalhar. Por fim, o quinto aspecto reitera que a 

prática rotineira é naturalista, na medida em que não é pesquisada, de modo que 

não há manipulação da situação. 

Para este estudo, encontrou-se na pesquisa-ação um instrumento 

valioso, pois foi uma maneira de construir e difundir o conhecimento de forma 

atenta às demandas sociais e ambientais, sem esquecer de um pilar 

extremamente importante da competitividade, que é o pilar econômico, pois as 

diferentes vozes são consideradas. Assim, o conhecimento é construído de 

forma multifacetada, por meio da interação e cooperação entre as mais diversas 
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entidades. Tripp (2005) aponta, ainda, que o principal desafio, ao se amparar 

nesta metodologia, diz respeito ao fato de que é um processo natural e 

espontâneo, podendo assumir aspectos diferentes, segundo a área de 

aplicação, devido ao seu caráter heterogêneo e flexível. Ela é considerada um 

modelo de pesquisa associado a diversas formas de ações coletivas orientadas 

para a resolução de problemas. O objetivo maior é a transformação, como 

ocorreu no caso da empresa selecionada. Além disso, esta metodologia foi 

fundamental para tratar de um assunto tão importante e contemporâneo como a 

sustentabilidade. 

A pesquisa-ação utilizada neste trabalho consistiu em organizar a 

investigação em torno do desenvolvimento de uma ação planejada. É uma 

ferramenta usualmente criada a partir de uma dinâmica social diferente das 

tendências tradicionais, e permite que os participantes deste processo de 

produção do conhecimento expressem suas visões sobre a realidade que os 

circunda, matéria-prima para que os pesquisadores desenvolvam sua 

investigação. 

 

Figura 4. Desenho da pesquisa-ação realizada na Allonda Ambiental. 

 

Fonte: COSTA et al, 2014 (Adaptado) 
 

Tanajura e Bezerra (2015) entendem que o pesquisador deve auxiliar os 

participantes a serem ativos e autônomos dentro do grupo ao qual pertencem, 
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sempre os colocando a par do progresso do trabalho, não somente ao final, mas 

durante todo o processo de execução e aprimoramento da pesquisa. Esta é uma 

ferramenta bastante flexível, que permite incluir novos dados e informações a 

partir da observação das demandas dos grupos pesquisados. É possível, ainda, 

identificar e diferenciar o método e a técnica como sendo uma informação ou 

conhecimento. Em relação à metodologia, esta pode ser caracterizada como 

meta-informação ou meta-conhecimento, pois este aparato científico é entendido 

como uma disciplina que se relaciona, dialogicamente, com a epistemologia ou 

com a filosofia da ciência; assim, promove-se a ideia de que é possível analisar 

as mais diversas características de um grupo a partir de vários métodos 

disponíveis, e, para tanto, é imprescindível que sejam avaliadas suas 

capacidades, limitações ou distorções. 

Assim, o papel da pesquisa-ação é buscar entender os acontecimentos, 

à medida que surgem, sendo este processo frequente. Nunes e Infante (1996) 

argumentam que, ao mesmo tempo que ela se pauta pelo plano da ação, deve 

ser vista como um instrumento em potencial para se estudar as mais diversas 

mudanças. A metodologia conhecida como pesquisa-ação cria um clima, dentro 

do estudo em que está sendo aplicada, de troca de saberes e de permanente 

formação de recursos humanos, construída não apenas pelos profissionais de 

uma determinada organização, pois contempla também os pesquisadores, que 

enriquecem a prática da pesquisa-ação com o seu conhecimento. É uma 

ferramenta que promove a compreensão de uma dada situação a partir da 

seleção de determinados problemas de interesse coletivo; assim, busca 

soluções considerando os pontos de vista dos mais diversos sujeitos, para a 

análise desses problemas e elaboração de uma possível solução, para amenizá-

los ou extingui-los. 

Na empresa onde tal metodologia foi adotada, encontrou-se um cenário 

de envolvimento dos indivíduos, que resultou na transformação de processos e 

consciências, como será observado no decorrer do estudo. 
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3.2 Empresa Selecionada 

 

A empresa foco deste estudo é a Allonda Ambiental, uma empresa 

atuante no segmento de engenharia ambiental a qual sou sócio-proprietário e 

CEO. A escolha foi embasada na possibilidade de mapear de forma bastante 

detalhada o cenário da empresa e entender os desafios de crescimento e 

desenvolvimento sustentável da organização. A partir da acurácia de 

informações e da oportunidade de realizar uma intervenção em relação a 

estratégia de competitividade da Allonda, este estudo foi desenvolvido. 

A organização sempre foi marcada pela sua capacidade de se 

reposicionar frente aos desafios encontrados ao longo de sua história. A Allonda 

foi fundada em 2000, inicialmente para fornecer equipamentos para o segmento 

de saneamento, tais como bombas, válvulas e geradores. Reinventou-se em 

2004, tornando-se pioneira, no Brasil, no fornecimento de tubos geotêxteis para 

tratamento de sedimentos, por meio de representação comercial da empresa 

holandesa TenCate. 

Em 2011, mudou seu foco de atuação e se reposicionou como empresa 

de serviços ambientais. Desde então, conquistou trabalhos de extrema 

relevância, sendo responsável por grandes projetos de tratamento de 

sedimentos contaminados no país.  

Apesar de ser uma empresa atuante no meio ambiente, a Allonda não 

possuía em seu modelo de negócio um conceito de valor dentro da 

sustentabilidade, daí o desafio de atuar como pesquisador e ao mesmo tempo 

CEO, envolvendo a liderança e aplicando referenciais teóricos para 

melhoramento da estratégia e transição para um modelo de negócio que gere 

valor sustentável, garantindo assim, a perenidade da empresa. 
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3.3 Fases da Pesquisa 

 

As fases da pesquisa são apresentadas na Figura 5: 

 

Figura  5. Fases da pesquisa-ação na empresa selecionada. 

 

 

Observa-se que o primeiro passo da investigação foi recorrer à literatura 

sobre a adoção de valor sustentável como estratégia. 

Essa fase foi realizada de janeiro a julho de 2017. Os resultados foram 

levados à Diretoria e discutidos durante os meses de agosto e setembro daquele 

ano. Em novembro de 2017, foi então criada a área de sustentabilidade, 

justamente para garantir que a estratégia redesenhada fosse implantada por 

todos da organização. Durante o exercício de 2018, a principal atribuição 

daquele departamento foi construir o diagnóstico de sustentabilidade da Allonda, 

tendo como produto final os aspectos materiais definidos nos três pilares, bem 

como suas metas de acompanhamento.  

Os tópicos 3.4 e 3.5 apresentam as fases seguintes da pesquisa-ação, 

atendendo às recomendações de Tripp (2005), Grittem et al. (2008), e Tanajura 

e Bezerra (2015). Os processos observados serão expostos com o máximo de 

detalhes, a fim de deixar claros os critérios e métodos adotados. 

  

Diagnóstico Geral (Ação) 

Apresentação do Modelo Proposta de Implementação 

Criação de um departamento para implementação (Intervenção)  

Diagnóstico Inicial Definição dos processos posteriores 

Investigação Sobre a Sustentabilidade como Valor e Estratégia 

Busca na Literatura Apresentação do Plano para a Conselho Diretor
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IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para este estudo, selecionamos a empresa Allonda Ambiental, pois, como 

apresentado no capítulo 3, ela abandonou o foco apenas na representação 

comercial, e se reposicionou no mercado empresarial como uma empresa 

prestadora de serviços ambientais, uma empresa de Engenharia Ambiental.  

Este ramo da Engenharia se fortaleceu como resultado de alguns 

fenômenos ambientais, como a forte degradação dos recursos naturais, que 

demandaram soluções para sua interrupção (ARAÚJO et al., 2013; MONZONI, 

2006), além de contornar os riscos que afetam o meio ambiente (WEISER; 

ZADEK, 2000).  

Foi com esta mudança de postura que a ALLONDA atraiu os maiores 

projetos de tratamento de sedimento contaminado no país. Ela se tornou 

relevante neste segmento porque, de acordo com Daly (2005), ela fez a transição 

para uma economia sustentável. Com isso, respeita os limites físicos referentes 

ao ecossistema mundial, pois esta é a única forma de garantir que os recursos 

utilizados pelas empresas não se esgotem no futuro. Segundo este autor, a 

Allonda optou por abandonar o “crescimento deseconômico”, em que são 

produzidos mais males do que benefícios para o meio ambiente. Muitas vezes, 

esta mudança não é apenas uma decisão autônoma da empresa, também 

sujeita a um número crescente de leis e regulamentações criadas nos últimos 

anos sobre questões socioambientais (OLIVEIRA et al., 2012; CARVALHO; 

MONZONI, 2010). 

Esta é a importância social da Allonda Ambiental, e a razão de sua 

escolha para este estudo. 

Ao defender a necessidade de as empresas se adaptarem ao mundo 

empresarial sustentável, torna-se relevante abordar a relação da Allonda com a 

sustentabilidade. Desde sua fundação, a empresa tem investido em iniciativas 

relacionadas a esta temática. Assim, sempre obedeceu aos requisitos legais, 

bem como às exigências de seus clientes. 

Recuperando alguns conceitos do marco teórico, nota-se que a prática do 

desenvolvimento sustentável, proposta por The Sigma Project (1999), Nidumolu 
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et al. (2009), e Monzoni (2015), foi incorporada pela Allonda, ao perceber que 

seu desenvolvimento de forma não sustentável seria prejudicial às demandas 

sociais e, sobretudo, ambientais. Passou, então, a buscar meios de minimizar o 

uso de recursos naturais, e promovendo uma combinação equilibrada entre 

inovação e sustentabilidade. Nesse sentido, é preciso haver sempre uma relação 

recíproca entre a economia e o meio ambiente, para que uma empresa alcance 

e mantenha o sucesso. 

Após a análise do nível de responsabilidade social corporativa, foi 

possível identificar que, para alcançar o nível seguinte do modelo de estágios 

predominantes proposto por Zadek (2004), a Allonda deveria criar diversos 

programas, tendo como meta atingir valores econômicos mais robustos, a médio 

e longo prazos. Estes precisavam estar alinhados com as demais estratégias do 

negócio, e, por esta razão, acordos e tratados globais foram considerados pela 

empresa, como, por exemplo, o Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, da ONU. Assim, a Allonda percebeu que desenvolver iniciativas 

efetivamente direcionadas aos temas ambientais globais seria um caminho 

vantajoso para avançar para o próximo estágio de maturidade, incorporando a 

sustentabilidade em sua estratégia, de forma a gerar valor compartilhado 

(empresa, planeta e sociedade). 

A empresa adotou o Triple Bottom Line, ou Tripé da Sustentabilidade 

(ELKINGTON, 1997), um dos principais modelos que alinham a sustentabilidade 

à estratégia, promovendo a preservação e a conservação ambiental em paralelo 

ao crescimento econômico (VENTURINI; LOPES, 2015; Project Sigma, 1999; 

BRANCO, 2012). Seus componentes fundamentais são o crescimento 

econômico, a proteção ao meio ambiente e a igualdade social. 

Ao aderir a esse modelo, a Allonda assumiu o compromisso de agir de 

forma inovadora na melhoria de seu processo de produção, na forma mais 

consciente de gerar valor na cadeia produtiva, e incentivar o descarte correto de 

produtos e embalagens. A prática dessas ações faz com que a gestão da 

empresa seja caracterizada como sustentável (MONZONI; JEROZOLIMSKI, 

2017; MONZONI; BIDERMAN, 2006; CARVALHO; MONZONI, 2010). 

Por se tratar de uma empresa de engenharia ambiental, é fundamental 

que a empresa desenvolva iniciativas relacionadas aos temas globais mais 

latentes, pois este é um caminho interessante do ponto de vista dos negócios. 
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Assim, por meio dessas ações, a Allonda pode incentivar os clientes a aderir a 

produtos sustentáveis, ajudando, assim, a diminuir a repercussão de produtos e 

serviços prejudiciais ao meio ambiente. Nesse sentido, a empresa oferece 

soluções para os principais temas relativos à sustentabilidade, discutidos 

mundialmente. Para tanto, tem-se como premissa a economia circular, ou seja, 

a produção “do berço ao berço”, na qual os resíduos acabam atuando como 

insumos para a elaboração de outros produtos, e tudo é passível de ser um 

nutriente para um novo processo. 

Nesse contexto, as ações são pensadas e executadas de forma a mudar 

o modelo mental e industrial vigente, cujo objetivo primordial é utilizar recursos 

naturais de forma a não comprometer seu uso pelas gerações futuras; este é um 

dos pilares básicos que embasam as ideias sustentáveis que precisam ser 

implantadas pela empresa. Mudando de perspectiva, haveria uma maior eficácia 

da estratégia usada pela Allonda para o alcance desses objetivos. Portanto, é 

um processo que envolve não apenas o posicionamento corporativo em 

iniciativas pontuais, mas também contribui para oferecer, por meio das ações 

diárias da empresa, soluções para que os impactos ambientais das grandes 

empresas industriais sejam amenizados, de forma, preventiva ou corretiva. Esta 

é a contribuição socioambiental da Allonda. 

A partir do diagnóstico de sustentabilidade da empresa, embasado nas 

metodologias de Criação de Valor Compartilhado e do ISE, a Allonda executará 

o plano de ação para adequação dos compromissos, procedimentos e 

processos, de acordo com o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Com isso, 

será possível obter uma estrutura que considere os aspectos sociais, ambientais 

e econômicos na estratégia corporativa. 

Balanced scorecard: Indicadores dos processos x objetivos estratégicos. 

Após a análise do BSC, foi possível verificar que os esforços da companhia estão 

focados na frente de crescimento relacionada aos processos internos, com 67 

indicadores, sendo que 39 deles estão relacionados ao objetivo “Desenvolver o 

modelo de gestão da empresa, buscando a máxima eficiência dos processos e 

estrutura compatível com o negócio”; outro objetivo de destaque é “Implementar 

um processo de Inteligência Competitiva que possibilite identificar oportunidades 

de negócio, bem como estrutura comercial para a captura das mesmas”, com 13 
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indicadores. A partir dessa verificação, foi possível notar que a organização 

passa por um momento estruturante, com foco na melhoria de seus processos. 

 

Tabela 2. Frentes de crescimento x indicadores de desempenho/monitoramento. 

Pilar (TBL) Indicadores 

MERCADO 2 

Desenvolver soluções ambientais de agregação de valor aos clientes e 
às partes interessadas de forma colaborativa e integrada 

1 

Prover soluções simples e sistêmicas para 
problemas complexos 

1 

PESSOAS 7 

Desenvolver, de forma contínua as lideranças, visando o engajamento 
dos funcionários frente aos desafios da Empresa 

1 

Garantir a instalação das competências do negócio como elemento de 
alinhamento cultural. 
Minimizar o Gap de conhecimento necessário para o atendimento às 
necessidades do mercado, por intermédio da contínua capacitação dos 
funcionários e terceiros. 

4 

Garantir um ambiente seguro e saudável para os funcionários e 
parceiros. 

2 

PROCESSOS 
INTERNOS 

67 

Desenvolver o modelo de gestão da Empresa, buscando a máxima 
eficiência dos processos e estrutura compatível com o grau de 
complexidade do negócio. 

39 

Desenvolver o processo de construção de propostas de forma a atender 
as necessidades dos clientes e da ALLONDA de 
forma sustentável. 

4 

Desenvolver soluções ambientais de agregação de valor aos clientes e 
às partes interessadas de forma colaborativa e integrada 

1 

Implementar um processo de Inteligência Competitiva que possibilite 
identificar oportunidades de negócio, bem como estrutura comercial para 
a captura das mesmas 

13 

Minimizar os riscos do negócio 6 

Prospectar e desenvolver novos produtos e serviços de forma inovadora 2 

Prospectar e desenvolver novos produtos e serviços de forma 
inovadora/ Prover soluções simples e sistêmicas para problemas 
complexos. 

2 

VALOR 3 

Garantir o crescimento e desenvolvimento sustentável da ALLONDA 3 

Total Geral 79 
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Os pequenos volumes de indicadores nas demais frentes de crescimento 

chamam a atenção, principalmente porque, conforme esta metodologia, 

amplamente utilizada no mercado, os objetivos estratégicos são interligados e 

em geral, possuem uma cadeia de causa e efeito. 

Ao analisarmos os indicadores de desempenho/monitoramento 

segmentado nos pilares da sustentabilidade corporativa, nota-se que 75% estão 

voltados ao pilar econômico. Este resultado mostra o foco da companhia em 

atuar com máxima eficiência para atingimento dos resultados financeiros 

previstos. No entanto, é importante ressaltar que, como a Allonda possui 

objetivos estratégicos relacionados aos demais pilares da sustentabilidade, é 

necessário que os esforços estejam distribuídos também em questões não 

financeiras, pois elas influenciam o resultado econômico das organizações. 

 

Tabela 3. Indicadores segmentados por pilar do Triple Bottom Line 

PILAR TBL INDICADORES ATUAIS 

AMBIENTAL 2 

ECONÔMICO 64 

SOCIAL 13 

TOTAL 79 

 

 

4.1 A Intervenção 

 
Para a análise da evolução corporativa da empresa Allonda Ambiental foi 

utilizado o modelo de “estágios predominantes”, de Zadek (2004), apresentado 

no artigo “The Path to Corporate Responsibility”, que mostra os estágios que as 

empresas percorrem até atingir o grau máximo de maturidade em relação à 

responsabilidade corporativa. 
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Tabela 01. Modelo de estágios predominantes. 

ESTÁGIO 
O QUE AS ORGANIZAÇÕES 
FAZEM 

POR QUE ELAS FAZEM 

DEFENSIVO 
Nega práticas, resultados ou 
responsabilidades 

Em defesa contra ataques à sua 
reputação que, a curto prazo, 
possam afetar vendas, 
recrutamento, produtividade e 
marca 

CONFORMIDADE 

Adota uma abordagem de 
conformidade baseada em 
políticas como um custo para 
fazer negócios 

Para mitigar a erosão do valor 
econômico a médio prazo devido 
aos riscos contínuos de 
reputação e litígios 

GERENCIAL 
Incorpora a questão social em 
seus principais processos de 
gerenciamento 

Para atenuar a erosão do valor 
econômico a médio prazo e 
obter ganhos a longo prazo, 
integrando práticas comerciais 
responsáveis em suas 
operações diárias 

ESTRATÉGICO 
Integra a questão social em 
suas principais estratégias de 
negócios 

Visando aumentar o valor 
econômico a longo prazo e obter 
vantagem pioneira, alinhando 
inovações de estratégia e 
processo à questão social 

CIVIL 
Promove ampla participação 
industrial na responsabilidade 
corporativa 

Com objetivo de melhorar o valor 
econômico a longo prazo, 
superando as desvantagens do 
pioneiro e obter ganhos por meio 
de ações coletivas 

Fonte: Zadek (2004) Adaptado. 

 

Para tanto, foram obtidas informações históricas da empresa, 

apresentadas no item 3.2. Desde sua criação, as iniciativas da Allonda em prol 

do desenvolvimento sustentável eram eventuais, muito relacionadas a 

necessidades pontuais, como requisitos legais ou exigências dos clientes. 

Dentro do seu ciclo de vida, vale citar: 

2004 – Primeiro marco da Allonda em relação à inovação. A empresa 

trouxe tecnologia para desaguamento de lodo (resíduo especialmente industrial 

e proveniente do tratamento de água e esgoto) no Brasil. 

2008 – Reposicionamento: a companhia começou a fornecer também 

serviços de instalação do produto e operação. 

2009 – Com a venda de grandes projetos, foi possível ajudar seus clientes 

na mitigação de impactos ambientais, realizando o tratamento dos sedimentos 

contaminados. 
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2012 – Houve alteração no escopo da ISO 9001, implantação da ISO 

14001 e OHSAS 18001. Possuir as certificações possibilitou a diferenciação no 

mercado e a possibilidade de atuar com serviços para grandes clientes. Mais do 

que isso, foi um importante passo para que a companhia começasse a incorporar 

aspectos de sustentabilidade. Também ocorreu a implantação de um robusto 

sistema de gestão empresarial (ERP) para auxiliar a governança corporativa. 

2014 – Compra de novos ativos voltados para a área ambiental (filtros, 

sistemas de tratamento, dragas, entre outros). 

Outros pontos importantes a destacar no período: 

 

 Indicadores ambientais mensurados a partir de exigências de clientes; 

 Aumento da contratação de mão de obra local;  

 Comunicação passiva com stakeholders; 

 Mídias sociais se tornaram o principal canal para recebimento de sugestões, 

opiniões e entendimento do grau de satisfação da comunidade; 

 Criação de área para controle de custos das operações;  

 Internalização da contabilidade. 
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Figura 6 Principais marcos da Allonda Ambiental – 2000-2017 
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A partir das informações levantadas, entende-se que a Allonda estava no 

estágio de “Conformidade”, uma vez que, apesar do forte posicionamento da 

empresa em relação a questões ligadas à sustentabilidade, as iniciativas acerca 

do tema eram tratadas de forma eventual, e não estavam inseridas na estratégia, 

o que é fundamental para que as companhias possam atingir níveis avançados, 

segundo o modelo de Zadek (2004). 

Ciente da importância da sustentabilidade atrelada ao negócio, em 2017 

é iniciado o processo de intervenção na Allonda. A organização passou por um 

processo de implantação da metodologia de Pensamento Sistêmico, após um 

ciclo de nove encontros (72 horas; 35 pessoas envolvidas) entre os líderes da 

empresa e o IESB – Instituto de Estudos Sistêmicos do Brasil.  

A Missão, Visão e Valores da empresa foram revistos, sendo a 

sustentabilidade um dos valores determinantes; nasceu o Mapa Estratégico da 

empresa para o período 2018-2022, com a principal meta de “sermos 

reconhecidos como provedores de soluções ambientais sustentáveis”. Foram 

definidas nove competências organizacionais e seis avenidas de crescimento; 

foram feitas 26 análises de modelos mentais dos stakeholders; foram 

construídos 20 diferentes cenários de crescimento; nasceram nove programas 

com 42 projetos para estudo e implantação nos cinco anos seguintes. A seguir, 

apresentamos o posicionamento da empresa: 

 

MISSÃO: Ter orgulho em cuidar do meio ambiente, provendo soluções 

ambientais sustentáveis acima das expectativas dos nossos clientes, com 

respeito às regras e leis, e gerando riqueza para a empresa, seus funcionários, 

fornecedores, parceiros e sociedade. 

VISÃO: Ser reconhecida no mercado ambiental como uma empresa provedora 

de soluções ambientais sustentáveis. 

VALORES: Inovação, Sustentabilidade, Integridade, Comprometimento, Foco no 

cliente e nas pessoas. 

COMPETÊNCIAS: Inovação, Visão Sistêmica, Humildade, Constância de 

Propósito, Empatia, Capacidade de Comunicação, Simplicidade, e 

Aprendizagem contínua. 
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Figura 7. Mapa estratégico da Allonda 2018-2022. 

 

 

Esta metodologia auxiliou a reflexão estratégica da empresa, no sentido 

da formalização de sua essência (prover soluções ambientais sustentáveis), 

visão de crescimento e desenvolvimento, bem como nos direcionadores para a 
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materialização do Plano de Negócios da Empresa, o qual sustentará o 

crescimento e desenvolvimento da Allonda, face aos possíveis cenários futuros 

visualizados pelo grupo de trabalho. A partir do mapa estratégico, foram 

desenhados os indicadores de processos para atingimento dos objetivos 

estratégicos – o Balanced scorecard (BSC). 

 

4.2 Iniciativas pontuais de sustentabilidade  

 

Vale destacar que outras iniciativas ocorreram após o pensamento 

sistêmico, não especificadas no Balanced Scorecard da organização. Apesar de 

serem em nível operacional, elas demonstram a transição de toda uma 

companhia para a sustentabilidade corporativa. A seguir, apresentamos ações 

estruturantes realizadas em 2018: 

 

A. MAPEAMENTO DE RISCOS 

a) Implantação do processo de gerenciamento de riscos em propostas 

(projetos). 

b) Mapeamento dos riscos do negócio. 

c) Mapeamento dos stakeholders da Allonda. 

 

B. INOVAÇÃO 

a) Implantação da área de P&D – Novas patentes e melhoria de 

processos com foco em inovação. 

 

C. RELACIONAMENTO COM STAKEHOLDERS 

a) Programa Horta da Família – projeto socioeconômico que contribui com a 

redução da vulnerabilidade social de 6 famílias de Rio Doce-MG, local da 

operação do maior cliente da Allonda até então. 

b) Iniciativas de educação ambiental envolvendo mais de 1000 crianças e 

adolescentes em 2018. 

c) Ações sociais pontuais em 100% das operações. 

d) Vivenciais de sustentabilidade (Operações: DDSs / Matriz: workshops e 

ações de voluntariado pontuais). 
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D. SUSTENTABILIDADE ATRELADA AO NEGÓCIO 

a) Cross de sustentabilidade em propostas comerciais e Bussiness Plans, 

destacando pontos de sustentabilidade sinérgicos entre o cliente e a 

Allonda. 

 

E. FUNCIONÁRIOS 

a) Programa MDC (Meu Desenvolvimento Contínuo) que engloba as 

seguintes iniciativas: 

PDI (Plano de Desenvolvimento Individual) atrelado às competências 

organizacionais que nasceram no Pensamento Sistêmico e se tornaram critério 

de avaliação de 100% dos funcionários, independente de hierarquia, bem como 

inserção das metas individuais ligadas ao mapa estratégico. 

Academia de Líderes, projeto voltado a capacitação da liderança. 

Programa de estágio – Geração A, voltado a formação e retenção de 

talentos. 

 

F. INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

a) Estruturação da área de SIG e Compliance. 

b) Início da atuação LATAM e primeiro contrato assinado na Argentina. 

c) Implantação de Pesquisa de satisfação em todo ciclo de venda. 

d) Implantação da área de Inteligência de Mercado para acompanhamento 

dos planos de negócios da equipe comercial, bem como 

acompanhamento de novas oportunidades e tendências. 

e) Redefinição da estrutura comercial. Até então a abrangência era focada 

em território (região sul, sudeste, norte, nordeste e centro oeste). Tornou-

se por tipo de indústria, portanto, focada em segmento. 

 

G. REESTRUTURAÇÃO ECONÔMICA 

a) Reestruturação da gestão financeira. 

b) Aporte financeiro de investidores. 

 

Este momento de transição estratégica da Allonda mostra o avanço da 

empresa para o estágio “Gerencial”, segundo o modelo de Zadek (2004), uma 
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vez que a companhia possui uma visão sistêmica sobre seus impactos, 

integrando boas práticas às atividades cotidianas. 

 

4.3 - A fase da ação  

 

A partir das informações obtidas na fase de intervenção, e após análise 

detalhada dos processos corporativos da Allonda, utilizamos ferramentas que 

possibilitaram um diagnóstico sobre o quanto a sustentabilidade está inserida no 

negócio. As ferramentas foram: a Metodologia de Criação de Valor Sustentável 

e o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). 

 

4.3.1 Modelo de criação de valor sustentável 

 

O modelo de criação de valor sustentável desenvolvido por Hart e Milstein 

(2004) é uma das ferramentas de diagnóstico utilizadas para melhor 

compreender o quanto a sustentabilidade faz parte da estratégia de negócio das 

empresas, a partir do arranjo sistêmico das dimensões de valor sustentável e de 

seus motivadores, organizados em quatro quadrantes.  

Eixo vertical: reflete a necessidade da empresa de manter os negócios 

atuais e criar tecnologias futuras. 

Eixo horizontal: aborda o crescimento da empresa e a proteção das 

habilidades e potenciais organizacionais internos, bem como novas perspectivas 

e conhecimentos externos. 

A Allonda não possui metas específicas de sustentabilidade, o que 

impossibilita a análise a partir das principais questões sobre o tema. Por esta 

razão, o diagnóstico foi embasado nos objetivos do mapa estratégico da 

companhia (2018-2022), desenvolvido a partir da metodologia do IESB (Instituto 

de Estudos Sistêmicos do Brasil), em novembro de 2017, já apresentado na 

Figura 6, no item 3.4.  

Além disso, enquadramos as ações pontuais de sustentabilidade, 

realizadas no período 2017-2018 e mencionadas anteriormente, pois mesmo 

sem programas e indicadores sobre o tema, muitas iniciativas estruturantes 

foram realizadas nas esferas econômica, social e ambiental, como apresentado 

na Figura 8. 
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Figura 8. Enquadramento dos objetivos do mapa estratégico e ações pontuais de 
sustentabilidade no modelo de criação de valor sustentável 

 
. 

Segundo a metodologia, o primeiro quadrante (eixo horizontal interno e 

vertical hoje) aborda os aspectos do desempenho que são essencialmente 

internos, como a eficiência operacional e a mitigação de riscos. Por este motivo, 

consideramos os seguintes objetivos estratégicos que possuem relação direta 

com os temas supracitados: 

 

 Objetivo 05: Minimizar riscos do negócio, com seis indicadores no BSC. 

 Objetivo 06: Desenvolver o modelo de gestão da empresa, buscando a 

máxima eficiência dos processos e estrutura compatível com o grau de 

complexidade do negócio, com 39 indicadores no BSC. 

 Objetivo 07: Aperfeiçoar o processo de construção de propostas, de forma 

a atender as necessidades dos clientes e da Allonda, com quatro indicadores 

no BSC. 
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Esta é a dimensão com maior volume de indicadores para atendimento 

dos objetivos propostos no mapa estratégico, e mostra o foco da empresa em 

processos internos estruturantes, que podem propiciar maior eficiência e diminuir 

seus riscos operacionais. Os principais resultados esperados desses indicadores 

no BSC são: acurácia das propostas, margem de lucro líquido, EBITDA e 

mitigação de riscos. 

Também consideramos, neste quadrante, a certificação ISO14001 da 

Allonda, já que, segundo a metodologia, o uso eficiente de recursos naturais, 

bem como a mitigação de riscos ambientais, fornecem como orientação o 

desenvolvimento de processos relacionados à minimização de resíduos e 

redução dos riscos operacionais. Por fim, plotamos as ações pontuais: 

 

 Ações pontuais A (mapeamento de riscos): Todos os riscos do negócio 

foram mapeados e são monitorados. Da mesma forma, os riscos de cada 

projeto são tratados na fase de concepção da proposta técnica.  

 Ações pontuais G: a reestruturação financeira foi fundamental para que a 

companhia pudesse continuar crescendo de maneira robusta. 

 

O quadrante 02 (eixo horizontal externo e vertical hoje) trata de questões 

de desempenho diretamente relacionadas aos stakeholders externos à empresa 

(fornecedores, clientes, órgãos de regulação, comunidades, ONGs e mídia), que 

influenciam diretamente a reputação e a legitimidade, preservando assim o 

aumento de valor para o acionista. Nesse contexto, os objetivos plotados foram: 

 

 Objetivo 02: Garantir a instalação das competências do negócio como 

elemento de alinhamento cultural, com quatro indicadores no BSC. 

 Objetivo 04: Garantir um ambiente seguro e saudável para os funcionários 

e parceiros, com dois indicadores no BSC. 

 Objetivo 10: Desenvolver soluções ambientais de agregação de valor aos 

clientes e às partes interessadas, de forma colaborativa e integrada, com um 

indicador no BSC. 
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Tais objetivos foram inseridos neste quadrante porque afetam 

diretamente a reputação e a legitimidade. O alinhamento cultural é 

imprescindível para que as ações organizacionais, bem como seus projetos e 

serviços, levem em consideração aspectos de sustentabilidade, entre eles as 

expectativas das partes interessadas externas. A maneira como uma 

organização se relaciona com seus funcionários também pode influenciar sua 

percepção externa.  

Apenas sete indicadores do mapa estratégico estão voltados a esse tema, 

mostrando a necessidade de dedicar maiores esforços ao quadrante, já que a 

insatisfação das partes interessadas pode acarretar impactos significativos. 

Foram incluídas as seguintes ações pontuais:  

 

 Ações pontuais C: Relacionamento com stakeholders 

 Ações pontuais E: Funcionários. 

 

A iniciativa de relacionamento com stakeholders mostra o início de um 

processo de transição que pode incrementar o segundo quadrante, trazendo 

maior entendimento à Allonda sobre as partes interessadas, e o início de um 

diálogo ativo com o meio em que opera. As ações com funcionários criam maior 

entendimento sobre o novo posicionamento da empresa, desenvolvendo 

competências necessárias para incrementar posteriormente o quadrante. 

Além disso, as certificações de qualidade e de saúde e segurança do 

trabalho foram incluídas neste item, já que geram valor para funcionários, 

clientes, fornecedores e a sociedade. 

No terceiro quadrante do modelo (eixo horizontal interno e vertical 

amanhã), inserimos os objetivos relacionados aos esforços para o futuro, ou 

seja, a habilidade da empresa em modificar criativamente suas capacidades em 

favor do amanhã, de forma a criar meios de inovação e reposicionamento. Os 

objetivos inseridos foram:  

 

 Objetivo 01: Desenvolver as lideranças de forma contínua, visando o 

engajamento dos funcionários e terceiros frente aos desafios da empresa, 

com um indicador no BSC. 
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 Objetivo 03: Minimizar o gap de conhecimento necessário para atendimento 

às necessidades do mercado, por intermédio da contínua capacitação, com 

quatro indicadores no BSC. 

 Objetivo 09: Prospectar e desenvolver novos produtos e serviços de forma 

inovadora, com dois indicadores no BSC. 

 

Para o quadrante voltado à inovação e reposicionamento, é fundamental 

que a empresa esteja preparada para os desafios futuros; para isso, as 

organizações necessitam dispor de um ambiente diversificado e criativo, que 

proporcione maior possibilidade de inovação de processos, produtos e serviços. 

Também são necessárias ações de capacitação e engajamento dos profissionais 

para o desenvolvimento de competências sustentáveis para o futuro, para a 

identificação de novas oportunidades de negócio e soluções para os problemas 

complexos de seus clientes.   

São nove indicadores relacionados ao terceiro quadrante, sendo ainda 

necessário estabelecer iniciativas voltadas à frente de crescimento “Pessoas” no 

mapa estratégico, para que seja possível atingir os objetivos, pois o capital 

intelectual é fundamental para subsidiar o quarto quadrante. 

Consideramos as seguintes ações pontuais: 

 

 Ação pontual B: Inovação 

 Ação pontual E: Funcionários 

 

As ações reforçam o posicionamento da Allonda e demonstram a 

preparação da empresa frente às oportunidades de negócio voltadas à 

sustentabilidade, já que o tema está diretamente relacionado ao seu core 

business. Porém, iniciativas de sustentabilidade corporativa ainda devem ser 

inseridas neste quadrante. 

Por fim, o quarto quadrante (eixo horizontal externo e vertical amanhã), 

focaliza as dimensões externas associadas ao desempenho futuro, ou seja, 

refere-se à capacidade da empresa de articular uma visão sobre sua trajetória 

de crescimento, de forma a oferecer novos produtos para clientes atuais, ou 

desenvolver novos mercados de atuação. Os objetivos plotados foram: 
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 Objetivo 08: Implementar um processo de inteligência competitiva que 

possibilite identificar oportunidades de negócio, e montar uma estrutura 

comercial para a captura das mesmas, com 13 indicadores. 

 Objetivo 10: Desenvolver soluções simples e sistêmicas para problemas 

complexos, com dois indicadores no BSC. 

 Objetivo 12: Garantir o desenvolvimento sustentável da Allonda, com três 

indicadores. 

 

É notável que os esforços da companhia neste quadrante estejam 

relacionados ao mapeamento de oportunidades de diferenciação, por meio de 

um processo de inteligência competitiva. É preciso entender as necessidades de 

sustentabilidade de seus clientes e as formas mais eficientes de atuação, que 

possam influenciar positivamente sua trajetória, e também contribuir para 

solucionar os principais desafios globais. As ações pontuais consideradas no 

quadrante foram: 

 

 Ações pontuais D: Sustentabilidade atrelada ao negócio. 

 Ações Pontuais F: Inteligência competitiva. 

 

Elas contribuem para a compreensão das necessidades externas futuras, 

possibilitando uma visão holística das oportunidades de negócio atreladas à 

sustentabilidade do planeta, gerando valor compartilhado ao acionista, à 

sociedade e ao meio ambiente. 

 
4.3.2 Índice de Sustentabilidade Empresarial– ISE 

 

Além do enquadramento dos objetivos e iniciativas, foi realizado um 

levantamento em cada dimensão do ISE com o objetivo de entender de as 

práticas desempenhadas pela Allonda estão alinhadas às diretrizes relacionadas 

a desenvolvimento sustentável corporativo. A seguir, descrição sobre os critérios 

e análise qualitativa. 

A dimensão geral tem como objetivo identificar elementos que apontem 

se uma companhia incorpora a sustentabilidade de forma estruturada em seu 
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modelo de negócios, bem como pensar em perspectivas futuras. Ela é 

estruturada a partir de onze indicadores, divididos em quatro critérios. 

O primeiro deles refere-se aos compromissos. Nesse sentido, é possível 

afirmar que a Allonda possui um compromisso constante com o desenvolvimento 

sustentável, de forma integrada à cultura, para a elaboração de suas estratégias. 

Para que esse critério seja atendido plenamente, é necessário que a Allonda 

incorpore, formalmente, este compromisso no seu Código de Conduta; que 

possua um programa de sensibilização e educação sobre o desenvolvimento 

sustentável, que, por sua vez, deve ser aplicável às partes interessadas de maior 

relevância; que assuma compromissos voluntários, amplamente legitimados, e 

adira à Agenda 2030 e aos ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), 

de maneira a integrar aspectos relevantes ao seu modelo de negócio. 

O segundo critério a ser respeitado pela Allonda é o alinhamento. É 

notável a importância da estruturação da estratégia de sustentabilidade, pois ela 

impulsionou o compromisso com o desenvolvimento sustentável de forma mais 

consistente. Dessa forma, atividades como a elaboração de políticas e de 

procedimentos, a realização de testes de materialidades, e a mensuração de 

indicadores, bem como o engajamento das partes interessadas, estão previstas 

na elaboração do primeiro relatório de sustentabilidade da Allonda, previsto para 

2020. Torna-se necessária, também, a realização de análises para verificar a 

viabilidade dos critérios de avaliação de desempenho e reconhecimento, ou seja, 

deve-se analisar como a empresa incorpora os aspectos relevantes do Triple 

Bottom Line em suas práticas de gestão. 

O terceiro critério analisa a perspectiva estratégica da Allonda. Fica clara 

a necessidade de não apenas conhecer a cadeia de valores da organização, 

mas, também, de atuar a partir dela, de forma a mitigar impactos negativos e 

alavancar os positivos, para assim gerar valor compartilhado. Existem muitos 

pontos que podem ser aprimorados por meio de esforços focalizados.  

O quarto princípio trata de ética e transparência. A pesquisa mostrou que 

um dos pontos fortes da Allonda é o seu compromisso formal com o combate a 

todas as formas de corrupção, por meio de seu Código de Conduta e Política 

Corporativa. Esses critérios são responsáveis por fazer com que esta empresa 

seja considerada uma referência em relação à temática da sustentabilidade. 
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A dimensão da Governança Corporativa analisa em que medida a 

estrutura da governança corporativa considera as questões de sustentabilidade. 

Ela busca refletir sobre o processo de geração e preservação do valor 

econômico, de forma sustentável. Essa dimensão possui nove indicadores, 

divididos em quatro critérios. Assim, o manual da Allonda identificou que houve 

pontos de melhoria em cinco indicadores. No primeiro critério buscou-se analisar 

a propriedade, ou seja, se existem indicadores relacionados à forma como a 

organização está estruturada. O segundo diz respeito ao Conselho de 

Administração. Parte-se da ideia de que é importante traçar estratégias para que 

haja maior diversidade na composição do conselho. Defende-se, também, a 

importância da elaboração de um roteiro para se discutir as questões 

relacionadas à sustentabilidade nas reuniões. 

No critério da gestão, por sua vez, a Allonda mostrou um bom 

desempenho no processo de formalização de seus processos. A avaliação dos 

executivos é frequente, assim como a atualização de planos. Existe, também, o 

critério responsável pela auditoria e fiscalização, que é um importante recurso. 

Para tanto, é necessária a criação de um Comitê de Auditoria que, por sua vez, 

deverá manter reuniões periódicas. O ponto positivo deste critério é que ele 

assegura, por meio do Conselho de Administração, que o sistema e o controle 

internos sejam avaliados, no mínimo, anualmente; é necessária, portanto, a 

presença de um profissional responsável pelas funções de auditoria interna. 

Como último critério da Governança Corporativa, há o eixo da conduta e 

do conflito de interesses. O manual da Allonda não apresenta informações a 

esse respeito, que possam ser utilizadas a curto prazo, visto que a empresa não 

está listada na Bolsa de Valores. Assim, todas as questões relacionadas a 

conflitos de interesse, previstas no Código de Conduta da empresa, foram 

consideradas atendidas.  

A dimensão econômico-financeira tem o papel de avaliar os impactos 

econômico-financeiros diretos e indiretos da empresa sobre a sociedade, e é 

indispensável que o desempenho seja demonstrado nos relatórios contábeis 

publicados. Há nove indicadores distribuídos em quatro critérios. Foram 

indicados pontos de melhoria em seis desses indicadores na Allonda. 

O primeiro critério trata dos aspectos relacionados à política. É possível 

verificar que o posicionamento da empresa em relação à gestão dos riscos e 
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oportunidades corporativas considera os aspectos de médio e longo prazos. 

Assim, tem-se como objetivo a incorporação dos aspectos socioambientais nas 

projeções quantitativas da empresa. O segundo critério aborda o princípio da 

gestão. Pode-se notar que a Allonda procura acompanhar os riscos corporativos 

por meio de processos e procedimentos, além de possuir um sistema de gestão 

de desempenho baseado em indicadores vinculados ao seu mapa estratégico. 

Nesse sentido, é importante enfatizar que a empresa criou projetos inovadores 

com viés socioambiental para a oferta de seus serviços à população, como é o 

caso do Viveiro desenhado para mitigar GEE (Gases de Efeito Estufa) de uma 

de suas operações. 

Para o alcance desses ideais, a Allonda desenvolveu um plano de 

contingência e elaborou processos e procedimentos voltados à gestão de ativos 

intangíveis, além daqueles registrados pela contabilidade oficial. O critério 

seguinte relaciona-se ao desempenho. Ele mostra que a empresa possui como 

prática a publicação das demonstrações financeiras, considerando as 

externalidades de forma qualitativa. Por meio desse critério, chegou-se à 

conclusão de que a empresa realiza o cálculo de seu lucro econômico e 

disponibiliza os dados ao público interno. O último critério desta dimensão está 

relacionado ao cumprimento legal. Recuperando o histórico da Allonda, percebe-

se que é uma empresa íntegra, pois não se envolveu em escândalos, 

caminhando de acordo com a sua missão, ou seja, não possui ressalvas ou 

pareceres em auditorias externas. 

Deve-se citar, também, a dimensão social. Verifica-se que a Allonda é 

uma empresa capaz de manter relacionamentos amistosos com segmentos da 

sociedade que afetam, diariamente, suas atividades. Com isso, a organização 

cria e compartilha valores. O propósito de se analisar esta dimensão é verificar 

como este processo ocorre. O principal objetivo da dimensão social é examinar 

como a empresa cria e compartilha seus valores, sobretudo quanto à temática 

da sustentabilidade. Existem doze indicadores divididos em quatro critérios. Na 

análise da Allonda foram identificados pontos de melhoria em dez desses 

indicadores, apresentados na sequência. 

O primeiro desses critérios diz respeito à política. Entende-se que a 

Allonda possui um compromisso formal com o respeito aos direitos humanos, 

sobretudo àqueles referentes às relações de trabalho. Para tanto, a organização 
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toma por base os ideais de Direitos Humanos propostos pela ONU. Considera, 

em sua prática diária, temas relacionados à erradicação do trabalho infantil; 

erradicação do trabalho forçado ou compulsório; combate à discriminação, em 

todas as suas formas; valorização da diversidade; e o respeito à livre associação 

sindical e ao direito à negociação coletiva. Assim, a empresa, diariamente, toma 

posição sobre algumas questões importantes no ambiente laboral, como os 

assédios moral e sexual. 

O segundo critério trata do princípio da gestão. Nota-se que a Allonda 

aderiu a algumas iniciativas práticas para cumprir os compromissos 

estabelecidos, sobretudo com a sociedade. Essa gestão envolve, 

principalmente, a transparência no processo de identificação, prevenção, 

mitigação, monitoramento, prestação de contas e estabelecimento de diretrizes 

para a promoção dos temas em toda a sua cadeia de valor, especialmente 

aqueles relacionados à sustentabilidade. Para tanto, a empresa realiza algumas 

ações voltadas à valorização da diversidade, bem como dos grupos minoritários 

da sociedade. Alguns pontos importantes devem ser destacados: apesar de suas 

operações não gerarem impactos negativos para as comunidades locais, a 

empresa realiza, frequentemente, o mapeamento de seus impactos, bem como 

análises de possíveis riscos. 

O terceiro critério da dimensão social é responsável pelo desempenho. A 

empresa não possui resultados tão positivos neste critério, que envolve a 

equidade e a diversidade, pois a participação de mulheres e negros em cargos 

de liderança ainda é inexpressiva. Embora a empresa se destaque no setor 

sustentável, é importante que esse tema seja priorizado e aplicado em sua 

cadeia de valor. Sobre o critério do cumprimento legal, é possível afirmar que a 

Allonda obteve resultados satisfatórios, pois não existem processos judiciais 

decorrentes de sua atuação no mercado empresarial. Assim, percebe-se que ela 

atende aos percentuais exigidos em relação à contratação de pessoas com 

deficiência e jovens aprendizes, além de tentar incluir a pauta da 

sustentabilidade em sua cadeia de valor, ainda que esta precise ser melhorada. 

Por fim, abordamos a última dimensão que dá suporte à organização da 

Allonda, e é também a mais relevante para este estudo: aquela relacionada às 

questões ambientais. Ela tem como objetivo identificar como a empresa lida com 

tais questões, analisando, para isso, se ela possui uma gestão ambiental 
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eficiente, estruturada e consistente. Existem dezoito indicadores, divididos em 

quatro critérios. A Allonda registrou pontos de melhoria em nove deles. O 

primeiro trata da política. Entende-se que ele é plenamente atendido pela 

empresa, já que esta possui uma política corporativa que contempla os aspectos 

ambientais, embora ainda esteja tentando implantar a temática da 

sustentabilidade. Esses aspectos são abordados a partir de diretrizes ambientais 

estabelecidas pela empresa para sua cadeia de valores. 

O segundo critério, por sua vez, refere-se à gestão. Alega-se que a 

Allonda possui uma estrutura organizacional bem definida para tratar, com o 

cuidado necessário, dos temas ambientais. São também feitas avaliações 

contínuas para identificar os impactos, levando em conta os riscos, para a 

definição de estratégias que incorporem, aos poucos, a sustentabilidade, uma 

vez que a empresa ainda está se adaptando ao tema. Para tanto, ela estabelece 

planos e programas para atingir esses ideais. Nesse sentido, é importante frisar 

que a empresa possui sistemas de gestão ambiental bastante estruturados. O 

gerenciamento e o monitoramento das questões ambientais são orientados a 

partir de procedimentos operacionais específicos. 

O penúltimo critério diz respeito ao desempenho da empresa em relação 

à dimensão ambiental. É sabido que a Allonda vem, aos poucos, implementando 

os aspectos relacionados à sustentabilidade em sua prática diária, com a 

elaboração de planos e metas a serem atingidos até 2022. Assim, é possível 

afirmar que sua gestão ambiental vai além da conformidade legal, pois se 

preocupa com os riscos que sua prática diária pode causar, tanto aos seres 

humanos quanto ao meio ambiente. Por fim, há o critério relacionado ao 

cumprimento legal. A Allonda realiza, frequentemente, o monitoramento de todas 

as instalações, examinando se estão em conformidade com a legislação, e se 

não causam algum tipo de impacto negativo à sociedade e ao meio ambiente. 

Em complemento ao plano de ação baseado nos indicadores ISE já 

presentes no BSC da companhia, serão adicionados novos indicadores de 

processo/desempenho. Estes terão como foco os objetivos que possuem maior 

relação com os aspectos sociais e ambientais, uma vez que os aspectos 

econômicos já fazem parte da estratégia da Allonda. Assim, sugerimos a 

incorporação de 17 novos indicadores de processos/desempenho, com suas 
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respectivas metas, aumentando o número de itens relacionados aos pilares 

ambiental e social.  

 

     Figura 9. Proposição de modelo de criação de valor sustentável 

 

 

 
 
Tabela 4. BSC atual x Proposição de BSC 

PILAR TBL INDICADORES ATUAIS 
INDICADORES ATUAIS + 

PROPOSIÇÃO 

AMBIENTAL 2 9 

ECONÔMICO 64 67 

SOCIAL 13 20 

TOTAL 79 96 

 

A Tabela 5 descreve os indicadores e suas metas, por quadrante.  

 



 75 

Tabela 5. Proposição de incremento de indicadores de processo/desempenho para o 
BSC
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Quadrante 1 – Interno x Hoje 

 

A partir do levantamento de informações para a elaboração deste 

diagnóstico, ficou clara a necessidade de a companhia possuir um ambiente que 

reúna informações e indicadores relevantes sobre a performance corporativa, de 

forma a realizar um cruzamento de dados relacionados à sua atividade.  

Até 2022, a organização deve implantar uma ferramenta de BI (Business 

Intelligence), com o objetivo de organizar os indicadores disponíveis na empresa, 

analisar e subsidiar a gestão para a tomada de decisão, a partir de informações 

integradas. Essa meta foi escolhida porque a Allonda possui um desafio de 

comunicação, ou seja, as áreas desenvolvem uma série de iniciativas e 

acompanham indicadores relevantes, mas essas informações não são 

integradas e compartilhadas com áreas correlatas. A integração de dados 

também é extremamente relevante para que os tomadores de decisão tenham 

uma visão sistêmica do negócio. 

Também foi perceptível a sensibilidade da Allonda em relação à gestão 

de fornecedores. É fundamental que este tema seja bem estruturado, pois está 

diretamente relacionado à otimização de custos, mitigação de riscos 

operacionais e reputação. Neste contexto, propusemos a implantação da ISO 

20400 – Compras Sustentáveis, para que sejam adotados processos de 

qualificação e desenvolvimento de fornecedores, entendimento e atuação na 

cadeia de valor, e aperfeiçoamento do relacionamento. 

Visando à mitigação de riscos, e em consonância com a criação do 

departamento de Compliance, a organização deve implantar a ISO 37000 – 

Sistema de Gestão Antissuborno. 

Por fim, propusemos o indicador “Usar os recursos naturais de forma 

eficiente nas operações e matriz”, com o objetivo de integrar a estratégia ao 

sistema operacional, ou seja, transmitir o posicionamento para as atividades do 

dia a dia da organização, visando maior engajamento em relação à 

sustentabilidade, economia de recursos e minimização de impactos ambientais. 
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Quadrante 2 – Externo x Hoje 

 

As operações da Allonda normalmente estão localizadas em regiões de 

baixo desenvolvimento, e se relacionar com essas comunidades é fundamental 

para que, além da obtenção da licença social, a empresa possa ajudar a 

desenvolver o entorno e deixar um legado. Em relação a esse tema, propusemos 

que sejam inseridos no BSC os seguintes indicadores: Implementar ISO 26000 

– Responsabilidade Social; desenvolver projetos de sustentabilidade no entorno 

de 100% das operações, envolvendo clientes e parceiros na execução; e 

Participação/implementação de programa de cunho social, ambiental ou 

tecnológico. 

 

Quadrante 3 – Interno x Amanhã 

 

Criar processos, serviços e produtos inovadores só é possível a partir do 

capital intelectual das organizações; por esta razão, quanto mais diversificada e 

engajada é uma equipe, maior é a variedade de perspectivas sobre o mesmo 

assunto, gerando um ambiente organizacional criativo. Portanto, deve-se 

complementar o BSC com: Desenvolvimento de um programa que fomente 

processos seletivos internos para novas vagas; promover o engajamento dos 

funcionários em relação à sustentabilidade; implementar programa que promova 

ideias inovadoras; implementar programa de inclusão, diversidade e igualdade 

de gênero. 

 

Quadrante 4– Externo x Amanhã 

 

Os desafios globais estão diretamente relacionados ao core business da 

Allonda, e podem fornecer orientação e direção para o desenvolvimento de 

novos produtos e tecnologias. Dessa forma, propusemos o seguinte 

complemento ao quadrante: 

 

 Realizar pesquisa de mercado sobre prioridades ambientais; 

 Medir a pegada de carbono da empresa; 
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 Estudar maneiras de compensação da pegada de carbono da 

Allonda; 

 Ser referência em temas relacionados ao desenvolvimento 

sustentável; 

 Valorar 100% de nossas propostas com o olhar da 

sustentabilidade, identificando e expondo os aspectos sociais, 

ambientais e econômicos que nos diferenciam no mercado. 
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V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve por objetivo analisar as práticas empresariais da 

empresa Allonda Ambiental, pertencente ao segmento de engenharia ambiental, 

e foi realizado mediante um diagnóstico que apontou como e em que grau a 

sustentabilidade está inserida negócio, e quais seus desafios e oportunidades 

em relação ao tema. Entender a intervenção na empresa estudada, no tocante 

a seu desempenho de gestão, quando se traz a sustentabilidade para a 

estratégia coorporativa, possibilitou o entendimento de como uma empresa de 

engenharia ambiental pode adotar genuinamente práticas de sustentabilidade 

alinhadas à sua estratégia, e entender de que forma tais práticas podem ser 

incorporadas. 

Para que as empresas de fato efetuem a transição para um modelo de 

negócio mais sustentável, é necessário desenvoler um olhar analítico para as 

questões sociais e ambientais a elas relacionadas (internas e externas). A partir 

do entendimento da responsabilidade em relação a essas questões, é possível 

delinear estratégias baseadas na TBL – Triple Bottom Line, que estejam 

diretamente atreladas ao negócio, de forma a gerar valor compartilhado; ou seja, 

agregando valor não só para a empresa, bem como para a sociedade e o 

planeta. Vale reforçar que as iniciativas de sustentabilidade, quando alinhadas 

com a estratégia corporativa, podem contribuir para maior competitividade, e 

possuem inter-relação com o lucro (esfera econômica). 

A metodologia escolhida para a realização do diagnóstico foi a pesquisa-

ação, pois trata-se de uma intervenção da qual participam os profissionais da 

empresa, no exercício de suas atividades. A empresa selecionada foi a Allonda 

Ambiental S.A., que possui como lema trazer soluções ambientais sustentáveis. 

As perguntas que queríamos responder foram as seguintes: Qual é o 

desempenho em gestão da sustentabilidade da empresa Allonda? Quais são as 

lacunas observadas? Que estratégias e práticas podem – e devem – ser 

implementadas para preencher essas lacunas? 

Após análise da linha do tempo da empresa, ficou perceptível que a 

Allonda tem evoluído em relação à sustentabilidade corporativa. Algumas 

iniciativas já eram desenvolvidas de maneira orgânica antes do 
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reposicionamento da organização, o que garantiu o avanço ao estágio de 

“Conformidade”, de acordo com o modelo de responsabilidade empresarial de 

Zadek (2004). 

O desempenho da Allonda em relação à gestão da sustentabilidade ficou 

mais evidente após 2017, pois ciente da importância deste tema a empresa se 

reposicionou, depois da aplicação da metodologia de pensamento sistêmico, 

como empresa provedora de soluções ambientais sustentáveis, e, com isso, 

comunicou ao mercado sua missão, visão, valores, competências e mapa 

estratégico, totalmente voltados ao desenvolvimento sustentável. Após o 

reposicionamento, várias iniciativas de sustentabilidade foram desenvolvidas, 

visando maior aproximação com as partes interessadas e reforço do 

posicionamento em relação ao cuidado com o meio ambiente , o que gerou maior 

diferenciação em relação  aos concorrentes. Um ponto a destacar é que um dos 

grandes desafios das empresas é justamente inserir a sustentabilidade na 

estratégia, já que essa integração pressupõe uma tomada  de decisão 

estratégica, ou seja, é essencial para que seja transmitida para os níveis 

operacionais, gerando comprometimento de toda a companhia. No caso da 

Allonda, um passo extremamente importante foi dado com a integração da 

sustentabilidade a suas estratégias corporativas, sendo o próximo desafio 

manter iniciativas já existentes e criar novas ações, que completem os 

indicadores do mapa estratégico. 

Durante o diagnóstico foram identificadas lacunas relacionadas aos 

indicadores e metas do Balanced scorecard, pois para que uma empresa possa 

alcançar seus objetivos estratégicos, é necessário que indicadores e metas 

propiciem, dentro da visão desejada, o atingimento dos objetivos definidos no 

mapa estratégico. A Allonda passa por uma fase estruturante, já que grande 

parte dos indicadores do BSC estão voltados à frente de crescimento 

relacionada a processos internos; por outro lado, ao analisarmos os indicadores 

por esfera da sustentabilidade, notamos que quase 80% estão voltados ao pilar 

econômico; tendo em vista a importância de iniciativas voltadas aos pilares 

ambiental e social, propusemos melhorias para preencher essa lacuna. 

A partir do diagnóstico, será necessário pôr em prática o plano de ação 

para adequação dos compromissos, procedimentos e processos, de acordo com 

o Índice de Sustentabilidade Empresarial, de modo que a organização considere 
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os aspectos sociais, ambientais e econômicos em suas atividades, 

complementando, por exemplo, o sistema de gestão da companhia. Também se 

propõe que a Allonda realize a incorporação de 17 novos indicadores no BSC, 

com suas respectivas metas. Portanto, as lacunas do BSC serão preenchidas 

com indicadores que possibilitem que, em 2022, a empresa possa alcançar a 

visão desejada, que consiste em “garantir o crescimento e desenvolvimento 

sustentável da Allonda”.  

A proposição leva em consideração drivers internos e externos 

relevantes para a organização, e que podem propiciar maior vantagem 

competitiva, redução de custos, maior performance econômica, avanço do 

estágio de responsabilidade social e ambiental, reputação corporativa e 

inovação. No entanto, alguns desafios deverão ser superados para a total 

integração da proposição no dia a dia da organização, e que consistem 

principalmente em: medir os indicadores não financeiros no BSC; engajar 

constantemente os stakeholders nas iniciativas propostas, e traduzir essas 

ações em valor compartilhado; aprendizagem organizacional, uma vez que graus 

elevados de maturidade em relação à sustentabilidade corporativa só são 

atingidos com o tempo, daí a importância de possuir uma gestão do 

conhecimento relacionada às práticas desenvolvidas, para que haja um 

processo de melhoria contínua em relação ao tema; transparência e 

comunicação, contribuindo para o cumprimento dos objetivos propostos; atitude 

e comportamento, principalmente da liderança, de forma a valorizar as iniciativas 

sociais e ambientais presentes no BSC com a mesma importância das ações 

econômicas; e, por fim, realizar investimentos nas iniciativas para que sejam 

desenvolvidas da melhor maneira possível, e possam contribuir 

significativamente para o atingimento da visão desejada. 

Em síntese, um dos passos mais importantes para a transição para um 

modelo de negócio mais sustentável foi tomado pela Allonda, que consiste no 

desenvolvimento de um olhar analítico sobre questões relacionadas ao TBL e de 

agregá-las a seu mapa estratégico. Algumas iniciativas ainda deverão ser 

executadas para que os objetivos sejam alcançados; no entanto, a empresa 

mostra-se bastante comprometida com o tema, já que existe engajamento de 

seus funcionários, alinhamento com o modelo de negócio, e estratégias bem 

definidas. 
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Limitações  

 

O presente estudo foi realizado em uma empresa de engenharia 

ambiental, que traçou suas estratégias de sustentabilidade para obter maior 

competitividade; por este motivo, uma das limitações do estudo é que, apesar 

da profundidade, ele impossibilita uma visão macro do setor em relação à 

transição de uma estratégia empresarial tradicional para a sustentabilidade 

corporativa. 

A singularidade implica a dificuldade de entendimento das motivações 

específicas do setor de engenharia ambiental; e, com base nessa informação, 

como alcançar a competitividade e aumentar sua força de mercado. 

Se o estudo constasse de uma análise qualitativa de duas ou mais 

empresas do setor, seria possível verificar suas iniciativas e ações sustentáveis, 

de modo a formar uma matriz comparativa do que essas empresas 

desenvolveram. Esta é uma segunda sugestão para novos estudos.  

 
Indicação para Estudos Futuros 

 

Sugerimos, portanto, que para uma análise mais apurada sobre como o 

setor de engenharia ambiental incorpora questões de sustentabilidade na 

estratégia, seja conduzido um estudo que compare duas ou mais empresas do 

segmento em relação às iniciativas desenvolvidas.  

Também existe a possiblidade de uma revisão do presente estudo, após 

a implementação dos indicadores e iniciativas propostas, de forma a entender 

se os objetivos estratégicos voltados à sustentabilidade estão sendo atingidos, 

e se  surgiram novas influências organizacionais, positivas ou negativas. 
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