
Gestão 
estratégica

Sustentabilidade e 
desenvolvimento 

empresarial

Marta Sambiase

Claudia Klement

Conceição Barbosa

Gestão estratégica
M

arta Sam
biase • Claudia Klem

ent • Conceição Barbosa

Gestão estratégica: sustentabilidade e 

desenvolvimento empresarial visa proporcionar 

elementos para reflexão a respeito dos objetivos 

estratégicos e da transformação requerida na 

forma de pensar as organizações, diante da 

crescente escassez de recursos e da evolução 

necessária para a revisão das bases do que 

entendemos como competitividade. É feita uma 

revisão do contexto da competição e são 

apresentados princípios da sustentabilidade, 

buscando a longevidade das organizações por 

meio de diretrizes estratégicas.

Com linguagem acessível e compreensível, este 

livro destina-se a alunos de Administração de 

Empresas, gestores e profissionais que buscam 

uma visão integradora da gestão estratégica.

ISBN 978-85-8293-600-9

9   788582   936009

Gestao estrategica.indd   Todas as páginas 07/07/2017   18:05:43



Gestão  
estratégica 
Sustentabilidade  

e desenvolvimento 
empresarial

P3_Gestao estrategica.indd   1 10/07/2017   14:19:54



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Reitor: Benedito Guimarães Aguiar Neto

Vice ‑reitor: Marco Tullio de Castro Vasconcelos

EDITORA DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Conselho Editorial

Helena Bonito Pereira (Presidente)

José Francisco Siqueira Neto

Leila Figueiredo de Miranda

Luciano Silva

Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira

Maria Lucia Marcondes Carvalho Vasconcelos

Moises Ari Zilber

Valter Luís Caldana Júnior

Wilson do Amaral Filho

COLEÇÃO CONEXÃO INICIAL

Diretora: Maria Lucia Marcondes Carvalho Vasconcelos

16

P3_Gestao estrategica.indd   2 10/07/2017   14:19:55



Gestão  
estratégica 
Sustentabilidade 

e desenvolvimento 
empresarial

Marta Sambiase

Claudia Klement

Conceição Barbosa

P3_Gestao estrategica.indd   3 10/07/2017   14:19:55



© 2017 Marta Fabiano Sambiase, Claudia Fernanda Franceschi Klement,  
Conceição Aparecida Pereira Barbosa

Todos os direitos reservados à Editora Mackenzie.
Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou 

forma sem a prévia autorização da Editora Mackenzie.

Coordenação editorial: Ana Claudia de Mauro
Capa: Rubens Lima

Preparação de texto, diagramação e adaptação de capa: Ana Claudia de Mauro
Revisão: Lucas R. N. Barbosa

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Sambiase, Marta
Gestão estratégica : sustentabilidade e desenvolvimento empre-

sarial / Marta Sambiase, Claudia Klement, Conceição Barbosa. -- São 
Paulo : Editora Mackenzie, 2017. -- (Coleção conexão inicial ; 16)

Bibliografia
ISBN: 978-85-8293-600-9

1. Administração de empresas 2. Planejamento estratégico 3. 
Responsabilidade social corporativa 4. Sustentabilidade I. Klement, 
Claudia. II. Barbosa, Conceição. III. Título IV. Série.

17-02654 CDD-658.4012

Índice para catálogo sistemático:
1. Gestão estratégica : Sustentabilidade :

Admininistração de empresas         658.4012

EDITORA MACKENZIE
Rua da Consolação, 930

Edifício João Calvino, 7º andar
São Paulo – SP – CEP 01302-907
Tel.: (5511) 2114-8774 (editorial)

editora@mackenzie.br
www.mackenzie.br/editora.html

Editora afiliada:

P3_Gestao estrategica.indd   4 10/07/2017   14:19:55



SUMÁRIO

Sobre as autoras 7

Lista de figuras 9

Prefácio 11

Introdução 15

1. Competitividade e abordagens estratégicas 19
Economia da Organização Industrial (OI) 21

Economia Chamberliniana 23

Economia Schumpeteriana 24

2. Racionalidades, tensões e complexidade 29
Racionalidade e seus tipos 29

Tensões organizacionais 33

Complexidade 36

3. Teoria dos Stakeholders e
Responsabilidade Social Corporativa 43
Teoria dos Stakeholders (TS) 43

Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 49

P3_Gestao estrategica.indd   5 10/07/2017   14:19:55



Prós e contras da RSC 53

RSC como elemento estratégico 56

4. Estratégia para a sustentabilidade 61
Abordagem evolucionária para 
inovações sustentáveis 65

Visão Natural de Recursos 67

Valor compartilhado 78

Externalidades  81

Raízes do valor compartilhado 82

Como criar valor compartilhado 85

Questionando valor compartilhado 98

Referências 105

Bibliografia comentada 115

Glossário 123

Índice 125

P3_Gestao estrategica.indd   6 10/07/2017   14:19:55



SOBRE AS AUTORAS

Marta Fabiano Sambiase
Doutora e mestre em Administração de Empresas pela Universi-

dade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Especialista em Administração 

de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV–EAESP). Docente e pesqui-

sadora do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) da UPM 

desde 2007. Tem experiência executiva em empresas de serviços de 

tecnologia de informação e agroindústria. Atua em linhas de pesquisa 

voltadas à Administração, com ênfase nas relações de cooperação, 

com foco no indivíduo e na gestão de recursos intangíveis; na gestão 

baseada em valores, na estratégia comportamental e na estratégia 

para sustentabilidade.

Claudia Fernanda Franceschi Klement
Doutora em Administração pela Universidade de São Paulo (USP) 

e mestre em Administração pela Universidade Federal de Santa Ca-

tarina (UFSC). Docente vinculada ao Curso de Administração do Cen-

tro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (CCSA-UPM). Tem experiência na área de Administração, 

com ênfase em Administração de Empresas, atuando principalmente 

nos temas de gestão da inovação, alianças estratégicas contratuais e 

capacidades organizacionais.

Conceição Aparecida Pereira Barbosa
Doutora e mestre em Administração de Empresas pela Universi-

dade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Especialista em Tecnologias 

P3_Gestao estrategica.indd   7 10/07/2017   14:19:55



Aplicadas à Educação pela Fundação Armando Álvares Penteado 

(Faap) e em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marke-

ting (ESPM). Docente e pesquisadora do Centro de Ciências Sociais 

e Aplicadas (CCSA) da UPM. Possui experiência empresarial nos se-

tores bancário, segurança patrimonial, tecnologia da informação, ali-

mentos e educação. Ênfase de pesquisa em alianças estratégicas, 

Fusões & Aquisições, competição entre empresas, ganhos de poder 

de mercado e/ou eficiência e vantagens competitivas. Coordenadora 

dos cursos Superiores em Tecnologia – Modalidade Educação a Dis-

tância (EaD) do CCSA. Tem experiência em consultoria de empresas 

na área de Administração, com principal ênfase em Gestão 

Estratégica.

P3_Gestao estrategica.indd   8 10/07/2017   14:19:55



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Ideias centrais das racionalidades 32

Figura 2 Categorização das tensões organizacionais 35

Figura 3 Modelo de equilíbrio dinâmico organizacional 40

Figura 4 Stakeholders de uma organização 45

Figura 5 Stakeholders e atributos de classificação 47

Figura 6 Motivações sociais e estratégias empresariais 70

Figura 7 Vantagem Competitiva Sustentável 74

Figura 8 Interligação entre as três estratégias da VNR 77

Figura 9
Conexão entre vantagem competitiva e temas 
sociais

83

P3_Gestao estrategica.indd   9 10/07/2017   14:19:55



P3_Gestao estrategica.indd   10 10/07/2017   14:19:55



PREFÁCIO

Das abordagens estratégicas tradicionais às novas visões que 

evoluem a partir delas, as autoras discorrem com propriedade sobre 

como as nossas escolhas estratégicas são afetadas por diferentes 

visões de mundo e suas inerentes tensões. A partir dos anos 1970,  

o mundo se torna para as organizações e os indivíduos um lugar in-

certo e em constante mudança, relegando a ideia weberiana1 de cer-

tezas e controles ao passado.

A empresa é um organismo fundamentalmente econômico que, 

tal qual os seres vivos, luta para garantir a própria sobrevivência pela 

maior quantidade de tempo possível. A diferença é que os seres vi-

vos, a fim de proteger a sua existência, precisam recolher energia – 

por meio de alimentos, por exemplo – para garantir a integridade de 

suas estruturas orgânicas, enquanto as empresas, para manter suas 

estruturas econômicas, são movidas por um tipo de “energia econô-

mica”. De forma simplificada, essa energia é o dinheiro, e os meios 

para obtê-la são a produção e a venda de produtos ou serviços.

Assim como os seres vivos competem por energia, as empresas 

competem por clientes, insumos, capital, pessoas, contratos, merca-

dos, financiamentos e outros elementos econômicos que lhes possi-

1 Max Weber foi um jurista e economista alemão que viveu entre 1864 e 1920. É considerado um 
dos pais da Sociologia e um dos grandes nomes da Ciência Política moderna. “[...] ainda pre-
valece no seio das organizações a dicotomia entre valores e fins. Assim, as práticas atuais de 
gestão empresarial têm como objetivo implícito a regulação do conflito entre capital e trabalho, 
muitas vezes camuflado por intermédio de ações desenvolvidas que reforçam a dominação da 
ideologia organizacional sobre as pessoas. Portanto, os princípios do paradigma weberiano da 
ação social, que visa à compreensão do sentido dessa dominação refletida nas práticas de 
gestão empresarial, sugerem debates e conversações no âmbito da teoria organizacional.” 
(MORAES; MAESTRO FILHO; DIAS, 2003, p. 70).
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bilitem não apenas sobreviver, mas também crescer e se desenvolver. 

E tal qual os seres vivos, são as empresas mais adaptadas a seus 

ambientes competitivos que sobrevivem. No jogo econômico, preva-

lecem as empresas com mais capacidade para crescer, desenvolver 

novos produtos, captar insumos e capital, satisfazer consumidores, 

gerar negócios e empregos – em suma, as que entendem melhor o 

mercado e antecipam tendências de forma mais acurada.

Isso equivale a dizer que prosperam somente as empresas que 

têm mais capacidade de fazer dinheiro e bem aplicá-lo. Essa constata-

ção não traz qualquer julgamento ético sobre o caráter das empresas; 

ao contrário, apenas atesta que elas agem segundo a própria natureza 

econômica. Mais especificamente, segundo Layrargues (1998), as em-

presas são seres econômicos que seguem uma racionalidade econô-

mica – e esse fato levanta a questão da racionalidade.

Segundo Max Weber (2011), racionalidade pode ser expressa 

como a adequação entre meios e fins. Por exemplo, determinada 

conduta “a” pode ser a mais adequada (portanto, a mais racional) 

para atingir determinado objetivo “A” e, ao mesmo tempo, inadequada 

(portanto, irracional) para atingir determinado objetivo “B”. Ao mesmo 

tempo, uma conduta distinta “b” pode ser perfeitamente racional para 

atingir o resultado “B” e irracional quando busca cumprir a meta “A”. 

Desse modo, uma mesma ação pode ser racional para um agente e 

dentro de determinadas circunstâncias e irracional para outros agen-

tes e em outras circunstâncias.

Acontece que a racionalidade econômica que governa o comporta-

mento das empresas muitas vezes se choca com uma lógica distinta, 

chamada racionalidade ecológica. O que fazer quando um desses modos 

de pensar diz que determinada ação é racional e necessária, mas o outro 

considera que a mesma ação é irracional e sem sentido? A resposta pas-

sa pelo estudo das tensões organizacionais e, mais especificamen- 

te, pela chamada abordagem dos paradoxos. (SMITH; LEWIS, 2011).  

Segundo essa teoria, é possível conciliar dois pontos de vista contra-
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ditórios ao adotar uma visão mais ampla, isto é, ao olhar a partir de 

“outro nível de realidade”. Seria então possível encontrar soluções 

que conciliem as duas racionalidades, trazendo benefícios para am-

bas – e, por conseguinte, para a empresa, de um lado, e para a so-

ciedade e o meio ambiente, de outro.

Neste ambiente dinâmico, Freeman (1984) abordou três problemas 

interconectados: a criação de valor e a sua disponibilização para a so-

ciedade, a ética nos negócios e a forma como a gestão deve ser pensa-

da pelos gestores. A solução dessas questões implica ter um olhar sobre 

o indivíduo e seu grupo de convivência, considerando que estes podem 

ser afetados pelos objetivos do negócio e se envolver de maneira volun-

tária, como é o caso de funcionários e investidores, ou involuntária, 

como uma comunidade colocada sob qualquer risco advindo das ativi-

dades do negócio. Denominados stakeholders, esses indivíduos e gru-

pos, voluntários ou não (em relação à forma de adesão ao negócio), 

representam um desafio para a administração por suas inter-relações 

que, se corretamente avaliadas, ajudam os gestores a definirem as prio-

ridades ao atendimento das várias demandas colocadas.

Estas inter-relações estabelecidas pela Teoria dos Stakeholders 

são uma forma de a gestão organizacional atuar com responsabilida-

de social. Na área da Administração de Empresas, o termo Respon-

sabilidade Social Corporativa está em uso desde o século XX, com 

aplicação variada na gestão empresarial. A expressão popularizou-se 

no século seguinte, competindo ou complementando outros termos 

como cidadania corporativa, ética empresarial e gestão dos partici-

pantes do negócio. O Conselho para o Desenvolvimento Sustentável 

definiu, em 2006, a Responsabilidade Social Corporativa como a im-

plementação da sustentabilidade nas corporações, considerando os 

princípios econômicos, sociais e ambientais – o Triple Bottom Line ou 

o Tripé da Sustentabilidade.

Acompanhando a evolução do campo de estudos, as autoras 

desta obra analisaram as discussões prós e contras produzidas des-
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de os anos 1950 até a primeira década do século XXI. Esses debates 

iniciaram-se com as preocupações de Levitt (1958), temendo pelo lu-

cro das corporações diante da Responsabilidade Social Corporativa. 

As discussões prosseguem com Friedman (1970), que argumenta 

que a responsabilidade dos gestores corporativos está vinculada aos 

objetivos dos investidores nas corporações, e não a quaisquer outros, 

pois estaria aplicando recursos de forma errada. Davis (1973) argu-

menta em favor da Responsabilidade Social Corporativa, defendendo 

a disponibilidade de recursos dos negócios e as habilidades desen-

volvidas por seus executivos como fator relevante na tentativa de re-

solver problemas sociais. A sociedade atual mostra-se muito recepti-

va ao comprometimento das empresas com a sociedade, e não 

apenas ao lucro em uma primeira abordagem.

As diferentes e amplas visões de mundo contempladas pelas au-

toras deste livro constituirão leitura inicial adequada, clara e concisa 

para aquele que pretenda evoluir no entendimento da sustentabilida-

de como a nova fronteira para as organizações.

Prof. Dr. Sidnei Augusto Mascarenhas

Prof. Dr. Petronio de Tilio Neto
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INTRODUÇÃO

Este volume da coleção Conexão Inicial, da Editora Mackenzie, 

apresenta o tema Gestão Estratégica: Sustentabilidade e Desenvolvi-

mento Empresarial. É uma obra destinada a proporcionar meios para 

uma reflexão acerca da transformação requerida na forma de pensar 

as organizações diante da crescente escassez de recursos e da evo-

lução necessária para a revisão das bases do que entendemos como 

competitividade.

O livro tem a intenção de esclarecer os princípios que norteiam a 

competição para desconstruir a lógica vinda com a Revolução Indus-

trial em busca de uma lógica contemporânea. Na sequência, realiza-

mos um debate sobre uma reorganização dos princípios estruturais 

que possam viabilizar a sustentabilidade, no referente aos interesses 

econômicos, sociais e ecológicos.

Inicialmente, a obra foi elaborada com o intuito de servir de leitura de 

apoio para a disciplina “Gestão Estratégica para Sustentabilidade” da 

graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteria-

na Mackenzie (UPM). Porém, nos desafiamos a propor uma obra que 

também pudesse ser interessante para as demais áreas do conhecimen-

to, por entendermos que o tema deve permear a forma de se fazer as 

coisas, independentemente do campo do conhecimento. Uma transfor-

mação civilizacional em direção à sustentabilidade só manterá seu curso 

se esse debate for estabelecido nas esferas acadêmicas, para que assim 

tenha seus reflexos na sociedade e nas organizações.

Por essa razão, nos propusemos a elaborar uma revisão do con-

texto da competição, das racionalidades presentes, da noção de de-

senvolvimento ligada às liberdades, e da constatação da complexida-
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de organizacional, com suas contradições e caráter transversal dos 

conhecimentos que permeiam a gestão empresarial. Dessa forma, 

podemos adentrar na relação das organizações com a sociedade, vista 

por meio da Responsabilidade Social Corporativa e das relações com 

seus públicos de interesse (stakeholders), para, então, apresentar prin-

cípios da sustentabilidade com foco na longevidade das organizações 

por meios de diretrizes estratégicas vindas da Visão Natural de Recur-

sos, da Inovação e da Racionalidade de Valor Compartilhado. 

Esperamos, com esta obra, traduzir a importância do tema para 

uma linguagem acessível e compreensível, que esclareça o leitor em 

sua jornada para uma visão integradora. Com o pretexto de introduzir 

o tema, fizemos uma breve reflexão sobre a natureza da crise, sobre 

as instituições e sobre o papel da educação como mecanismo de 

suporte para a mudança anteriormente citada.

Scharmer (2010, p. 1) afirma que o momento de crise em que vi-

vemos não está restrito às questões institucionais em todos os níveis, 

mas antecipa “a morte de uma antiga estrutura social e maneira de 

pensar”, já que as pessoas estão cada vez mais pressionadas por 

condições que as aprisionam, tolhidas, muitas vezes, de sua liberdade  

de ser e de criar. Apesar de termos alcançado uma evolução extraor-

dinária, a pobreza ainda é o efeito colateral predominante, o que nos 

torna seres impotentes para transformar esse curso de ação. Notável 

é que mudanças estruturais na sociedade, como novas visões de 

futuro, partirão de pequenos grupos, transformando a qualidade do 

pensamento, o que romperá com os padrões do passado – pensa-

mento este carregado de criatividade para propor novas possibilida-

des para o convívio coletivo.
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North (1993) já sinalizara que indivíduos e organizações com po-

der de barganha, resultante da estrutura institucional vigente, teriam 

papel crucial na perpetuação do sistema. Contudo, o aumento da 

complexidade ambiental decorrente da crescente interdependência 

entre as pessoas também eleva a complexidade das estruturas insti-

tucionais necessárias para assegurar os ganhos potenciais das trocas 

sociais. O autor vê, assim, referindo-se à Teoria dos Jogos, que o 

elemento cooperação só pode emergir quando existem objetivos 

compartilhados e mútuo conhecimento das partes (jogadores), seja 

referente às características, seja aos comportamentos. North identifica 

ainda que o excessivo número de partes envolvidas acaba por esti-

mular o desvio do comportamento cooperativo, o qual resultaria em 

maiores ganhos por “deserção” do que pela cooperação. 

O autor pontua essas questões para esclarecer que as instituições 

funcionariam como a regra do jogo da sociedade ou como os limites 

impostos para a interação humana. Essa regra é formada por leis e 

regulações, do ponto de vista formal, normas de comportamento e 

códigos de conduta, informalmente falando, e a forma como são exe-

cutados. As organizações, por sua vez, são os “atores”, os indivíduos 

envolvidos no alcance de objetivos em comum, sejam órgãos políti-

cos, econômicos, sociais ou entidades educacionais. North (1993)  

esclarece que a taxa de aprendizagem refletirá a intensidade da com-

petição entre as organizações pela necessidade de sobrevivência 

diante da escassez. Em outras palavras, o incentivo para aprender 

será reduzido diante do poder de monopólio ou da exclusividade em 

determinado mercado. O autor acrescenta que a intensidade da 

aprendizagem determina a velocidade da mudança econômica e o 

tipo de aprendizagem determina a direção dessa mudança. Cada tipo 

de aprendizagem se relacionará aos ganhos percebidos pelos tipos 

de conhecimento, como reflexo do modelo mental dos jogadores. 

Logo, o “jogador” aprenderá aquilo que lhe der algum ganho. 
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A título de reflexão, nos ocorre interpretar que comportamentos 

cooperativos gerarão ganhos quando existir clareza quanto à possi-

bilidade desses ganhos. Talvez seja por essa razão que Scharmer 

anteveja a emergência inicial de pequenos grupos, engajados em um 

processo transformacional, preocupados então em aprender o neces-

sário para determinar a direção da mudança – lembrando North. É 

nesse sentido que o papel das entidades educacionais se faz funda-

mental para o fomento dessa transformação.

Leff (2000, p. 199) argumenta que o agravamento das atuais con-

dições socioambientais depende de uma “reorientação dos proces-

sos de produção e aplicação de conhecimentos”, principalmente nos 

países em que as fragilidades estruturais expressam seu subdesen-

volvimento, notadamente pelo desequilíbrio entre as necessidades. 

Muitas dessas necessidades são providas em condições frequente-

mente desfavoráveis para a obtenção de conhecimento importado, 

associado às defasagens culturais e à destruição de recursos pela 

adoção de modelos externos. O autor coloca que o cerne da questão 

está na indefinição de uma política científico-tecnológica que fortaleça 

as vantagens individuais de cada um desses países, e que a discus-

são sobre a possibilidade de um desenvolvimento considerando os 

aspectos ambientais ultrapassa os modelos econômicos, tecnológi-

cos e educacionais vigentes. Por entender que o paradigma domi-

nante é fator restritivo, ele sugere uma reorganização educacional 

que provenha um saber ambiental que insira a racionalidade ambien-

tal como uma alternativa de desenvolvimento. É por essa razão que 

você nos lê agora. 

Esperamos que você ingresse neste universo que apresentamos 

e desejamos a você, que inicia a sua jornada conosco, uma trajetória 

bem-sucedida em sua descoberta sobre as possibilidades de uma 

vida/sociedade sustentável, na qual todos ganhem com isto.

Boa leitura! 
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Competitividade e  
abordagens estratégicas

Neste capítulo, você vai conhecer os elementos que direcionam 

a competição2 e que acabam por influenciar de forma decisiva a ma-

neira como a racionalidade econômica se consolidou e mantém arrai-

gados alguns princípios.

De forma geral, cabe aos gestores organizacionais assegurarem 

a utilização completa dos recursos produtivos, e uma empresa, para 

ser dominante em um mercado, atuará como pioneira na forma como 

adquire esses recursos e na rapidez com que os transforma e comer-

cializa os produtos gerados. Nesse sentido, Lazonick (2012) explica 

que para exercer o controle estratégico na alocação dos recursos, o 

gestor deve ter um profundo conhecimento das capacidades produ-

tivas atuais e potenciais dos recursos presentes.

Tais afirmações são aqui colocadas para ressaltar que a estraté-

gia se configura, então, como o manuseio e a alocação de recursos 

para a obtenção de retornos superiores.

2 Alan Hughes (EATWAELL; MILGATE; NEWMAN, 1998, p. 551-552) define competitividade a 
partir do conceito de competição, e esclarece que a melhor noção de competição desenvolvida 
na análise da economia formal é inerente ao estado dos negócios, conhecida como competição 
perfeita. Entretanto, para a competição perfeita existem condições bastante restritas, nas quais 
os recursos são alocados de forma que ninguém pode tê-los em melhor situação sem que al-
guém os tenha feito da pior maneira. Os negócios embutidos na competição perfeita não consi-
deram os aspectos de comportamento com os quais a política de competição está interessada 
e ignoram o bem-estar advindo de melhorias organizacionais internas. Em vez disso, Hughes 
suporta a sua análise na concentração exclusiva de ganhos pela alocação de recursos, interna-
mente, entre eficientes produtores. A eficiência assumida, entretanto, é limitada por causa de 
sua inabilidade em lidar com mudanças econômicas que envolvam alterações na distribuição 
de renda.
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Contudo, Saloner, Shepard e Podolny (2003) argumentam que é 

necessário evitar que a empresa esteja suscetível aos ataques do am-

biente competitivo, o que requer uma ação antecipada em relação aos 

competidores. Para isso, a administração estratégica deve se incumbir 

de desenvolver e implementar os mecanismos de controle e cursos de 

ação mais adequados, considerando a dinamicidade do contexto.

Essa dinamicidade acirra comportamentos competitivos, o que 

exige velocidade na forma como a empresa transforma a sua estraté-

gia para que, a cada momento, possa se antecipar aos concorrentes. 

No entanto, os desafios para o estrategista são ampliados porque 

não se pode realizar um experimento na adoção de cursos de ação. 

Isso se torna mais claro quando ocorre o rompimento de fronteiras 

para viabilizar estratégias globais e entender a economia mundial, os 

impactos negativos da globalização e a crise na governança corpora-

tiva. Esses aspectos elevam as condições de incerteza, dificultando 

as melhores escolhas.

Como podemos ver, essas observações sinalizam, assim, a alta 

probabilidade de condutas competitivas e defensivas, e sem outra 

finalidade que não o uso máximo dos recursos.

Barney (1986) esclarece que a competição é o foco central do 

pensamento estratégico e que também pode ter significados diversos 

para diferentes organizações em variados momentos do tempo. O 

autor declara que a natureza e as características do mercado gerarão 

oportunidades estratégicas, com o consequente retorno. Afirma que 

vários conceitos de competição estariam inter-relacionados, contudo 

ancorados em três principais tradições: a economia da Organização 

Industrial, a Economia Chamberliniana e a Economia Schumpeteria-

na, que formam um quadro completo das forças competitivas enfren-

tadas pelas organizações, descritas a seguir.
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ECONOMIA DA ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL (OI)

O paradigma SCP (Structure‑Conduct‑Performance), ou ECD  

(Estrutura-Conduta-Desempenho), tem como princípio básico o de-

sempenho econômico de uma indústria como uma função do compor-

tamento dos compradores e vendedores, que, por sua vez, é uma ati-

vidade da estrutura da indústria. Desempenho Econômico aqui é 

medido em termos de maximização do bem-estar (recursos utilizados 

por meio dos quais se obtém o maior valor). Conduta refere-se às ati-

vidades de compradores e vendedores da indústria. As atividades dos 

vendedores incluem a instalação e a utilização da capacidade, as polí-

ticas de promoção e de preços, a investigação e o desenvolvimento e 

competição interfirmas ou cooperação. (MCWILLIAMS; SMART, 1993).

Edward Mason (1899-1992) e Joe State Bain (1912-1981) foram 

economistas norte-americanos que desenvolveram o modelo 

SCP em suas obras principais:

MASON, E. S. Price and Production Policies of Large-Scale Enterprise. 

American Economic Review, v. 29, n. 1, p. 61-74, mar. 1939.

BAIN, J. S. Industrial organization: a treatise. 2. ed. New York: 

John Wiley & Sons, 1968.

Nesse paradigma, os retornos individuais das organizações estariam 

sujeitos à estrutura setorial na qual estão inseridas. Conforme Kon (1994),  

podemos entender a estrutura setorial como as configurações:
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Monopólio: um único fornecedor em um mercado definido, sem 

existência de rivais.

Oligopólio: mercado específico, composto por poucas empresas 

que têm interdependência de ações e que produzem produtos 

substitutos perfeitos entre si ou próximos.

Competição monopolística: produtores em um mercado com ca-

racterísticas de competição perfeita, mas com diferenciação em 

relação aos produtos.

Competição perfeita: mercado formado por grande número de 

empresas que não podem exercer influência significativa nos pre-

ços, que oferecem produtos e acesso aos recursos semelhantes, 

bem como o perfeito conhecimento de mercado dos consumido-

res e produtores acerca de preços, custos, salários etc.

Em outras palavras, a estrutura do setor determina o comporta-

mento das organizações e, como consequência, o seu desempenho. 

Nessa estrutura, são consideradas as barreiras de entrada que dificul-

tam o ingresso de novos competidores, o número e o tamanho rela-

tivo das organizações, o grau de diferenciação e a elasticidade da 

demanda, ou seja, a capacidade potencial de ampliação frente ao 

aumento do consumo.

Dessa maneira, os atributos do setor (estrutura) determinariam a 

conduta (estratégia) e os resultados (desempenho) das organizações 

presentes em um mercado. Esse paradigma foi originalmente conce-

bido para apoio às políticas públicas, auxiliando os responsáveis por 

elas a identificarem a possibilidade de retornos das organizações aci-
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ma dos ganhos fornecidos à sociedade e adotarem medidas restritivas 

desse avanço. Dessa forma, será garantida a proteção ao consumo.

Nesse caso, as organizações empresariais, para obterem mais 

retornos, devem se focar na criação e/ou modificação das caracterís-

ticas estruturais do setor. Quando são bem-sucedidas nesse desafio, 

as empresas ficam protegidas da redução de retornos, aproveitando- 

-se de longos períodos de desempenho superior. 

ECONOMIA CHAMBERLINIANA

Barney (1986) segue descrevendo a Economia Chamberliniana, 

iniciando seu estudo com foco nos ativos e nas capacidades únicas 

de cada organização para traçar o impacto dessas características 

sobre as estratégias a serem adotadas e seus retornos.

Edward H. Chamberlin (1899-1967), economista norte-americano, 

estabeleceu uma generalização das condições de equilíbrio, apli-

cável a qualquer posição intermediária entre o monopólio e a livre 

concorrência. Saiba mais sobre o economista em: 

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/Chamberlin.htm

Algumas das principais diferenças entre as organizações são o 

conhecimento técnico, a reputação, a imagem de marca e a habilidade 

de ação conjunta dos gestores, além de patentes e marcas comerciais. 

Como alguns recursos e capacidades das organizações em um setor 

podem se sobrepor, fazendo com que a competição tenha ora as ca-

racterísticas de competição perfeita, ora as de monopólio, Chamberlin 

a chamou de competição monopolística, o que faz com que as rela-

ções sejam parcialmente monopolísticas e parcialmente competitivas. 
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As diferenças presentes, como o poder de gerar retornos diferentes, 

deve mobilizar a organização para que explore ao máximo essa indivi-

dualidade e caráter único, como forças, evitando as fraquezas, para 

obter períodos de desempenho financeiro superior.

Os dois modelos, ou seja, a Organização Industrial (OI) e a Economia  

Chamberliniana (EC), são complementares, pois a estrutura do setor vai 

indicar que habilidades e recursos podem ser explorados nas escolhas es-

tratégicas, também para impedir que não sejam duplicados pelos rivais.

ECONOMIA SCHUMPETERIANA

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), austríaco nacionalizado 

americano, foi um dos mais influentes economistas do século XX. 

Estudou os ciclos e os sistemas econômicos. Saiba mais sobre o 

economista em: 

http://ordemlivre.org/posts/biografia-joseph-alois-schumpeter

Barney (1986) esclarece que tanto a OI quanto a EC presumem 

um nível de estabilidade na dinâmica competitiva diante da capacida-

de de as organizações anteciparem as ameaças e as oportunidades 

e responderem a elas adequadamente. Contudo, as inovações revo-

lucionárias em produtos, mercados e tecnologia não são perfeitamen-

te antecipáveis pelas organizações. Nesse sentido, o principal impac-

to pode ficar desconhecido por um tempo, o que dificultaria a 

competição de organizações mais antigas ou com tecnologias ante-

riores em novos mercados que exigem novas competências.
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Por mais que uma organização direcione esforços para reduzir o 

nível de incerteza competitiva, ainda assim haverá um componente de 

incerteza, de modo que qualquer vantagem ou desvantagem que o am-

biente gere para a organização será uma manifestação apenas de sorte 

ou azar, aspectos não gerenciáveis. Dessa forma, as organizações mais 

capazes terão maior chance de sobrevivência em setores ameaçados 

pelas mudanças abruptas, no conceito de Schumpeter. No entanto, à 

medida que incertezas permaneçam, as organizações podem se tornar 

inábeis para antecipar que mudança em particular poderia causar uma 

revolução ou quais organizações seriam fontes dessa mudança.

O Quadro 1 a seguir mostra um resumo dos principais conceitos 

das três abordagens competitivas:

COMPETIÇÃO 

OI

COMPETIÇÃO 

CHAMBERLINIANA

COMPETIÇÃO 

SCHUMPETERIANA

Unidade de 

análise
Indústria (setor) Indústria/firma Indústria/economia

Conceitos 

centrais

Estrutura, 

Conduta, 

Desempenho

Competição 

monopolística: 

competição entre 

heterogeneidade

da firma

Mecanismo da 

destruição criativa

Autores de 

microeconomia

Bain (1956; 

1968)

Mason (1939)

Chamberlin (1933)

Robinson (1933)

Schumpeter (1939)

Schumpeter (1950)

Nelson & Winter 

(1982)

Autores de 

estratégia

Caves & Porter 

(1977)

Porter (1980)

Kotler (1976)

Learned et al. (1969)

Lippman & Rumelt 

(1980)

Barney (1985)

Quadro 1 – Resumo das características dos conceitos de competição da 

Organização Industrial, Chamberliniana e Schumpeteriana.

Fonte: Barney (1986, p. 797).
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O fato é que, a qualquer tempo, uma organização pode se depa-

rar com os três tipos de competição. Quando elas definem que carac-

terísticas e habilidades são, de fato, de valor, tenderão a ser mais 

bem-sucedidas na modificação de sua base de recursos diante de 

uma revolução Schumpeteriana.

Caso fosse possível antecipar uma revolução dessa ordem, a 

maior parte das organizações estaria apta a responder. Contudo, são 

revoluções imperfeitamente antecipáveis, mesmo por empresas que 

criaram produtos ou tecnologias inovadoras. Assim, as organizações 

com ativos não tão valiosos precisariam se engajar fortemente na 

obtenção de recursos que lhes permitam competir de maneira bem- 

-sucedida no novo ambiente setorial. Flexibilidade também é uma 

vantagem por permitir a adaptação rápida às mudanças das condi-

ções ambientais como condição para a sobrevivência.

Barney sugere que a integração das três correntes no processo de 

desenvolvimento estratégico deve concorrer para o sucesso da formu-

lação estratégica, posto que as empresas estão invariavelmente sujei-

tas aos efeitos da competição Chamberliniana e das teorias expostas 

pela Organização Industrial, ao mesmo tempo que sofrem constante 

ameaça dos choques e revoluções propostos por Schumpeter no que 

diz respeito à competição. A visão das três correntes de forma inte-

grada aumentaria, portanto, as chances de sobrevivência e longevi-

dade das empresas.

Neste capítulo, você compreendeu as bases da competição e os 

reflexos do ponto de vista das decisões estratégicas. Entendeu tam-

bém que o acirramento da competição acaba por convergir para a 

posse e o uso de recursos de maneira indiscriminada para gerar re-

tornos superiores.

Competir é há muito tempo a lógica que direciona a ação empre-

sarial e entre nações. Mas como competir considerando que os recur-

sos podem um dia acabar?
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Esses aspectos, como dito inicialmente, acabaram por contribuir 

para o sistema econômico, fortalecendo-o para que adquirisse a for-

ma como conhecemos hoje. Para que prossigamos, é necessário 

agora que você compreenda os fundamentos da racionalidade eco-

nômica em contraponto à racionalidade ecológica, tema do próximo 

capítulo.

Quadro síntese

Neste capítulo, você viu:

•	 As três principais tradições em estudos sobre conceitos de 

competição: a economia da Organização Industrial, a Econo-

mia Chamberliniana e a Economia Schumpeteriana.

•	 O modelo integrado, proposto por Barney, para entender as 

forças competitivas que agem sobre as organizações.

Reflexão e aplicação

Analise alguns jogos de tabuleiro competitivos, por exemplo, xa-

drez e War:

•	 Que forças competitivas você identifica?

•	 Qual(is) modelo(s) tradicional(is) teórico(s) pode(m) ser usa-

do(s)? Por quê?

•	 É possível analisar usando o modelo integrado proposto por 

Barney? Explique.
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Veja mais

Sobre Economia Industrial: 

PINHO, M. S. Economia industrial: fundamentos teóricos e práti-

cas no Brasil. Revista Brasileira de Inovação, v. 2, n. 2, p. 433-442,  

jul./dez. 2003. Disponível em: <http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/rbi/

article/view/263/179>. Acesso em: 5 jan. 2017.

Sobre o modelo Estrutura‑Conduta‑Desempenho: 

HASENCLEVER, L.; TORRES, R. O modelo estrutura, conduta e 

desempenho e seus desdobramentos. In: HASENCLEVER, L.; 

KUPFER, D. J. Economia Industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus 

Elsevier, 2013. p. 41-51. Disponível em: <http://www.sciencedi-

rect.com/science/article/pii/B9788535263688000293>. Acesso 

em: 5 jan. 2017.
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Racionalidades, tensões e 
complexidade

A racionalidade consiste na visão de mundo, e consequente ideo-

logia, que o homem possui sobre como interagir com tudo o que está 

ao seu redor (pessoas, natureza, construções sociais etc.). No ambiente 

das organizações, essa interação entre homem e mundo organizacional 

gera tensões, que são o resultado da cada vez maior dinamicidade das 

relações intra e extraorganizacionais, bem como da complexidade 

cumulativa dos processos para lidar com essas relações.

Considerando o que foi aqui exposto, trataremos disso neste ca-

pítulo. Em primeiro lugar, apresentaremos o conceito de racionalida-

de e seus tipos. Na sequência, explicaremos as tensões organizacio-

nais e a sua origem, para, finalmente, compreendermos como lidar 

com a complexidade dos processos organizacionais. Lembrando que 

os pontos serão tratados sempre considerando a sua importância 

para a sustentabilidade como opção estratégica para as organiza-

ções, objeto desse livro.

RACIONALIDADE E SEUS TIPOS

A racionalidade representa a ideologia escolhida por um indivíduo, 

mesmo que inconscientemente, para se relacionar com o mundo. Essa 

ideologia é construída a partir do conjunto de valores que moldam a 

forma como esse indivíduo pensa e age. (ROMEIRO, 2003). Não há 
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como separar as escolhas que fazemos ao longo de nossas vidas 

(mesmo dentro das organizações) de nossas crenças, valores, cultura 

e história, por mais “objetivos” que queiramos ser. Nossas decisões 

dentro das organizações normalmente “alinham” as informações às 

quais temos acesso à nossa ideologia. (LAYRARGUES, 1998).

Se fizermos um paralelo “extremo” entre o nosso estilo de vida e 

as nossas decisões nas organizações, poderemos perceber melhor 

a força da ideologia em nossas escolhas/decisões. Dificilmente uma 

pessoa que acredita num mundo mais justo, tanto do ponto de vista 

econômico quanto do ponto de vista social, aceitará remunerar um 

funcionário abaixo dos valores de mercado diante de um momento 

financeiramente complicado em sua empresa. Mas se essas questões 

não são tão importantes para ela, talvez opte por esse caminho, em 

detrimento de outras soluções, tais como negociar com seus forne-

cedores preços mais atraentes ou prazos; melhorar a eficiência dos 

processos; ou “investir” na mão de obra para que aumente a produ-

tividade por meio da sua melhor capacitação.

A partir do exposto, podemos nos adentrar nos tipos de raciona-

lidades. Para Layrargues (1998), as racionalidades podem ser dividi-

das em econômica e ecológica; Romeiro (2003) as apresenta como 

economia ambiental e economia ecológica. Enquanto a racionalidade 

econômica (ou economia ambiental) parte do pressuposto de que os 

recursos naturais não são um fator limitante para a expansão econô-

mica, a racionalidade ecológica (ou economia ecológica) explica que 

a sustentabilidade do sistema econômico não é viável sem a estabili-

zação dos níveis de consumo.

Em outras palavras, se aumentarmos desmesuradamente o nos-

so consumo, poderemos acabar com os recursos naturais do plane-

ta, pois a sua capacidade de renovação tem se mostrado mais baixa 

do que a nossa avidez – o que, por sua vez, faria o nosso sistema 

econômico falir! Layrargues chama nossa atenção para a “irraciona-

lidade” da lógica econômica, uma vez que ela não dá conta de todos 
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os aspectos da dinâmica social que estabelecemos. Pior, essa lógica 

considera normal exaurir os recursos dos quais dependemos para 

manter a nossa economia “viva”, apregoando um crescimento sem 

limites, que já se sabe inviável.

A racionalidade ecológica de Layrargues é chamada por Leff (2000)  

de “racionalidade ambiental”. O autor explica que ela é caracterizada 

pela reunião de três aspectos: a partir de uma perspectiva técnica, a 

procura por uma ecotecnologia baseada nos ritmos e nos ciclos eco-

lógicos; por uma perspectiva humanista, uma produção destinada à 

satisfação das necessidades básicas, a qual seria contrária à lógica 

do mercado; e uma racionalidade social diferente da mercantil produ-

tivista, que deve se basear numa reapropriação social da natureza a 

partir de formas de democracia participativa direta. A Figura 1 sinteti-

za os principais aspectos das racionalidades.

Tendo apresentado aqui, resumidamente, as racionalidades, va-

mos estabelecer que a racionalidade que nos interessa é a ecológica 

(ou a economia ecológica). Acreditamos que somente diante de uma 

mudança ideológica, no sentido de que precisamos estabelecer limi-

tes claros de consumo, poderemos estabelecer uma relação minima-

mente harmoniosa com o planeta do qual dependemos e, ainda as-

sim, fazer a economia “funcionar”. Lembremo-nos de que se assim 

não o fizermos, talvez hoje ou amanhã as consequências não serão 

devastadoras, mas para gerações futuras, com certeza, elas serão. 

Dito isso, passemos às tensões que surgem diante de nossa relação 

com as organizações e dessas com o ambiente externo.
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Figura 1 – Ideias centrais das racionalidades.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

TENSÕES ORGANIZACIONAIS

As tensões organizacionais surgem a partir das múltiplas intera-

ções que ocorrem tanto intra quanto extraorganizacionalmente. O 

ambiente externo tornou-se global, mais rápido e competitivo, e as 

organizações lidam com o referido ambiente por meio de processos 

RACIONALIDADE 
ECONÔMICA

•	 Lucratividade.
•	 Interesse do 

acionista.
•	 Gerenciamento de 

recursos com foco na 
eficiência e na 
produtividade.

•	 Uso do discurso 
“verde” como forma 
de manter a 
hegemonia e o poder.

RACIONALIDADE 
ECOLÓGICA

•	 Integração do 
homem com a 
natureza.

•	 Respeito aos 
aspectos sociais.

•	 Preservação da 
natureza.

Foco em desenvolvimento.
Argumento central: 
o homem e a natureza.

Foco em crescimento.
Argumento central: 
mercado e capital.

Integração
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internos cada vez mais complexos. (SMITH; LEWIS, 2011). Essa con-

trovérsia acaba gerando tensões que precisam ser “trabalhadas” para 

manter a responsividade organizacional. Uma abordagem alternativa 

à Teoria Contingencial para tratar dessas tensões é a Perspectiva Pa-

radoxal, a qual, de acordo com Smith e Lewis (2011), pode tratar 

elementos que são contraditórios, mas que estão inter-relacionados 

e coexistem ao longo do tempo. Posto isso, é importante compreen-

dermos dois componentes dessa perspectiva:

1. identificação das tensões, ou seja, dos elementos que parecem 

lógicos isoladamente, mas são inconsistentes conjuntamente;

2. respostas que tratem as tensões simultaneamente.

Essa perspectiva se mostra particularmente interessante quando 

percebemos que as ideias de sustentabilidade e consumo consistem 

em um paradoxo que precisa ser trabalhado com o objetivo de man-

ter a continuidade, tanto das organizações quanto da sociedade e do 

ambiente.

Para as autoras, as tensões organizacionais atuam entre e dentro 

dos quatro paradoxos organizacionais, e eles representam os ele-

mentos centrais de ação das organizações: aprendizagem (conheci-

mento), pertencimento (identidade e relações interpessoais), organi-

zação (processos) e resultados (metas). Essas tensões podem ser 

classificadas, de acordo com Smith e Lewis (2011), em seis diferentes 

categorias (ver Figura 2):

1. Aprendizagem‑pertencimento: tensões que refletem conflitos entre 

a necessidade de mudança exigida pelo ambiente e a manuten-

ção de um senso de identidade e propósito da organização.

2. Aprendizagem‑organização: tensões que surgem a partir das com-

petências organizacionais que perseguem foco e eficiência, ao mes-

mo tempo em que precisam permitir mudança e agilidade. Capaci-

dades dinâmicas e rotinas são antagônicas e complementares.
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3. Aprendizagem‑resultado: tensões entre a construção de compe-

tências futuras e a seguridade de resultados presentes.

4. Pertencimento‑organização: tensões entre o individual e o grupal. 

Organizações envolvem ações coletivas que subjugam o indiví-

duo em prol do todo. As organizações são mais bem-sucedidas 

quando o indivíduo se identifica com o todo e contribui com suas 

competências distintivas, o que pode ser um contrassenso.

5. Resultado‑pertencimento: tensões que emergem quando identifi-

cação e metas colidem frontalmente.

6. Resultado‑organização: conflitos entre meios e fins, entre proces-

sos e resultados, entre interesses organizacionais e interesses 

dos clientes.

Todas as tensões descritas fazem parte do cotidiano de uma or-

ganização, principalmente se esta opta por utilizar uma estratégia 

para a Sustentabilidade. O paradoxo entre social/ecológico versus 

econômico, considerando a visão econômica tradicional, obriga o 

gestor a revisar não só sua ideologia, crenças e valores, mas também 

a sua forma de pensar a organização e sua gestão diante da nova 

realidade que vivemos. É nesse sentido que a Abordagem da Com-

plexidade (e dentro dela a Perspectiva Paradoxal) vem como uma 

alternativa para lidar com a gestão da sustentabilidade, seus parado-

xos e suas tensões.
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PERTENCIMENTO
Identidade promove 

tensões entre o indivíduo e 
a coletividade, entre 

disputas de valores, papéis 
e membros

APRENDIZAGEM: 
PERTENCIMENTO

Conflitos entre a 
necessidade de adaptação 
e mudança e o desejo de 

manter um senso de 
ordem de si e de propósito

APRENDIZAGEM
Esforços para ajustar, 

renovar, mudar e inovar 
promovem tensões entre 

construções sobre o 
passado e destruições 

desse passado para criar o 
futuro

DESEMPENHO: 
PERTENCIMENTO

Choque entre identificação 
e objetivos, como os 

atores negociam 
identidades individuais 

com demandas sociais e 
ocupacionais

DESEMPENHO
Pluralidade fomenta 

múltiplos e competitivos 
objetivos, bem como 
stakeholders buscam 

sucesso organizacional 
divergente

PERTENCIMENTO: 
ORGANIZAÇÃO

Tensões entre o individual 
e o agregado, 

individualidade versus 
ações coletivas

APRENDIZAGEM: 
DESEMPENHO

Construção de capacidades 
para assegurar o sucesso 

no presente

DESEMPENHO: 
ORGANIZAÇÃO

Interação entre meios e 
fins; empregado versus 
demandas dos clientes; 
alto comprometimento 

versus alto desempenho

ORGANIZAÇÃO
Estruturação e liderança 

incentivadas por 
colaboração e competição, 
direção e descentralização 

do poder, controle e 
flexibilidade

APRENDIZAGEM: 
ORGANIZAÇÃO

Rotinas e capacidades 
organizacionais buscam 

estabilidade, clareza, foco 
e eficiência, mas devem 
permitir dinamicidade, 
flexibilidade e agilidade 
para o atingimento dos 

resultados

Figura 2 – Categorização das tensões organizacionais.

Fonte: Traduzido de Smith e Lewis (2011, p. 383).

COMPLEXIDADE

A incerteza enfrentada nas organizações, em virtude de novos níveis 

de complexidade e mudança, levou Scharmer (2010) a analisar os dife-

rentes tipos de complexidade: dinâmica, social e emergente. Das três 
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diferentes formas, o autor explica que a mais reconhecida e utilizada é a 

complexidade dinâmica, nela “há uma distância ou atraso sistemático 

entre causa e efeito no espaço ou no tempo”. (SCHARMER, 2010, p. 45). 

Isso significa que se existir um longo encadeamento dinâmico entre 

causa e efeito (muitas etapas e diferentes interações), uma aborda-

gem sistêmica torna-se mais apropriada. Caso contrário, uma análise 

em partes (cartesiana) é suficiente.

A complexidade social advém de diversos interesses e concep-

ções de mundo (ideologias) dos diferentes atores políticos e sociais 

(stakeholders). Para Scharmer, quanto maior a complexidade social, 

mais importante se tornará uma abordagem de múltiplos stakeholders 

para solucionar de forma adequada os problemas enfrentados pelas 

organizações. Finalmente, a complexidade emergente é caracterizada 

por mudança “radical”, ou seja: uma solução desconhecida para o 

problema enfrentado; delineamento e delimitação do problema não 

são claros; não há certezas sobre quem são os atores envolvidos 

(stakeholders). A partir dessas diferentes complexidades, o autor ex-

plica a necessidade de se mudar a forma de analisar as questões 

organizacionais e consequentemente de buscar soluções para os 

referidos problemas.

Com base em outros autores, Smith e Lewis (2011) também acre-

ditam na natureza cada vez mais complexa e adaptativa dos sistemas 

organizacionais – para mais visões sobre esse tema, leia o texto ori-

ginal desses autores. (SMITH; LEWIS, 2011). Para as autoras, essa 

natureza aumenta o surgimento de tensões ao longo das ações orga-

nizacionais. Os sistemas são complexos em sua constituição: estru-

turação em subsistemas – o que gera tensões entre os subsistemas 

e com o todo. Mesmo que cada subsistema possa operar indepen-

dentemente, o sucesso da organização depende de sua interdepen-

dência. Sistemas complexos lidam com uma grande gama de metas 

referentes a diferentes tipos de stakeholders (internos e externos). 

Alcançar sucesso exige atenção sobre as frequentes necessidades 
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conflitantes de shareholders, clientes, empregados, comunidades e 

fornecedores. Cada vez mais a natureza adaptativa dos sistemas gera 

tensões temporárias associadas aos paradoxos de aprendizagem e 

organização; afinal, as demandas de hoje podem não ser as mesmas 

de amanhã. Como resposta aos estímulos internos e externos, os 

sistemas estão em constante troca, aprendendo e mudando.

Para Smith e Lewis, existem dois tipos de tensões paradoxais: 

latente e saliente. As autoras explicam que ambas as tensões parado-

xais são tanto inerentes aos sistemas organizacionais quanto são 

construídas socialmente. A tensão latente consiste na tensão adorme-

cida, não percebida ou ignorada, instalada no sistema. A tensão sa-

liente é aquela experimentada (vivida) pelos atores organizacionais 

quando se deparam com situações de natureza contraditória ou 

inconsistente.

As tensões latentes se tornam salientes quando fatores ambien-

tais ou aspectos cognitivos acentuam a natureza relacional e de opo-

sição das dualidades que a constituem. Smith e Lewis (2011) expli-

cam que os fatores ambientais que normalmente transformam as 

tensões latentes em salientes são as situações de pluralidade, mu‑

dança e escassez. A pluralidade representa a multiplicidade de visões 

em contextos de poder difuso e, dessa forma, ela aumenta a incerte-

za, a competição por recursos e a inconsistência nos processos or-

ganizacionais. A mudança estimula novas oportunidades que tragam 

sentido à forma como os atores organizacionais lidam com necessi-

dades conflitantes de curto e longo prazos. A escassez refere-se à 

limitação de recursos de ordem temporal, financeira ou humana. 

Atuando conjuntamente, pluralidade, mudança e escassez desafiam 

a racionalidade limitada dos indivíduos e estressam os sistemas 

organizacionais.

Como aspectos cognitivos que podem gerenciar melhor as ten-

sões, as autoras apontam o pensamento complexo, o comportamento 

complexo, a equanimidade emocional e as capacidades dinâmicas. 
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De acordo com Smith e Lewis (2011), esses aspectos são fundamen-

tais para uma estratégia de aceitação, ou seja, é essencial reconhecer 

que as tensões existem e podem ser benéficas aos sistemas se bem 

administradas, percebendo que as tensões organizacionais podem 

ser um convite tanto à criatividade quanto ao reconhecimento de no-

vas oportunidades. Essas características permitem compreender as 

forças “opostas” não por suas contradições, mas por meio de suas 

ligações, e como elas constroem sua sustentação. Isso exige que se 

reconheça o fato de que não podemos escolher entre as fontes de 

tensões, mas precisamos considerar ambas, suas interações e suas 

possibilidades de forma simultânea.

O pensamento complexo consiste em estruturas cognitivas que 

aceitem a contradição, buscando suas sinergias. O comportamento 

complexo consiste na facilidade de adotar comportamentos compe-

titivos que permitam a aceitação das tensões paradoxais. A equani-

midade emocional consiste em uma calma emocional e uniformidade 

que promovem respostas paradoxais, reduzindo a ansiedade e o 

medo estimulados por inconsistências. Capacidades dinâmicas di-

zem respeito a processos, rotinas e habilidades que permitem que os 

líderes organizacionais deem respostas efetivas às constantes altera-

ções ambientais.

Tendo apresentado as principais fontes das tensões, as autoras 

sugerem um modelo de Equilíbrio Dinâmico Organizacional, construí-

do a partir de cinco proposições, para que as organizações possam 

lidar com as tensões e os paradoxos organizacionais em um contexto 

complexo, a saber:

1. Proposição 1a: tensões paradoxais latentes tornam-se salientes 

para os atores organizacionais diante de condições ambientais 

de pluralidade, mudança e escassez.

2. Proposição 1b: tensões paradoxais latentes tornam-se salientes 

quando os atores utilizam cognição paradoxal.
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3. Proposição 2a: atores com complexidade cognitiva e comporta-

mental e equanimidade emocional são mais propensos a aceitar 

as tensões paradoxais, em vez de responder defensivamente.

4. Proposição 2b: organizações com capacidades dinâmicas ado-

tam mais a aceitação das tensões paradoxais do que encorajam 

a defesa.

5. Proposição 3: gerenciar tensões paradoxais por meio de estratégias 

de aceitação e resolução dinâmicas, contínuas e com propósito (ite-

rando entre divisão e integração), estimula a sustentabilidade.

Com base nas cinco proposições anteriores e na Perspectiva Pa-

radoxal, as autoras apresentam o modelo Equilíbrio Dinâmico Orga-

nizacional, que tem como características principais:

1. Tensões paradoxais latentes e salientes.

2. Respostas às tensões que interagem junto às estratégias de 

gestão.

3. Resultados ou impactos de estratégias de gestão sobre a 

sustentabilidade.

Como pudemos ver, para o contexto das organizações, muito em-

bora possa, em um primeiro momento, parecer transparente e expli-

cável, essas tensões (um conjunto de relações de causa e efeito mui-

tas vezes difíceis de serem identificadas) exigem do gestor grande 

capacidade de observação e interpretação do ambiente organizacio-

nal. Essas relações complexas já nos fazem pressupor o quanto é 

difícil implementar a aproximação das racionalidades no contexto 

organizacional.
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Tensões latentes
Elementos 

contraditórios e 
relacionados, 
inseridos no 

processo 
organizacional e 
que persistem 

pela 
complexidade 

organizacional e 
adaptação.

Aceitação
Abraçar tensão 
paradoxal via 
estratégia de 

"trabalhar 
através”.

Resolução 
paradoxal

Confrontação de 
tensões paradoxais 

via iteração das 
respostas de 
separação e 
integração.

Tensões salientes 
Elementos 

contraditórios e 
inter-relacionados 
experimentados 

pelos atores 
organizacionais.

Escolher A Acomodar A-B

Escolher B

Resultados

Sustentabilidade
Alto desempenho 

de curto prazo 
que alimenta o 

sucesso em 
longo prazo.

Estratégias
de gestão

Tensões
paradoxais

(P3)

Fatores que  tornam as 
tensões salientes
(P1a) Fatores ambientais:

Pluralidade.
Mudança.
Escassez.

(P1b) Cognição 
paradoxal dos atores.

Fatores que estimulam 
ciclos viciosos
Fatores individuais:

Cognição e 
comportamento dirigidos 
para consistência.

Ansieadade emocional 
e defensividade.
Forças organizacionais 
pela inércia.

Fatores que estimulam 
ciclos virtuosos
(P2a) Fatores individuais:

Cognição e 
comportamento 
complexos.

Equanimidade 
emocional.
(P2b) Capacidades 
dinâmicas organizacionais.

Figura 3 – Modelo de Equilíbrio Dinâmico Organizacional.

Fonte: Traduzido de Smith e Lewis (2011, p. 389).
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Quadro síntese

Neste capítulo, você viu:

•	 A racionalidade e seus tipos: econômica e ecológica.

•	 As tensões organizacionais: seis formas que advêm de qua-

tro paradoxos e se transformam do tipo latente no tipo salien-

te em virtude dos quatro fatores (três deles são ambientais e 

um é cognitivo).

•	 A complexidade organizacional: papel das tensões organizacio-

nais, estratégias de gestão e Modelo de Equilíbrio Dinâmico.

Reflexão e aplicação

Assista ao filme “Momento de decisão” [The turning point], basea-

do na obra homônima de Fritjof Capra, e analise:

•	 Que visões de mundo são apresentadas na obra? Para a sua 

análise, use como base o tópico “Racionalidade e seus tipos” 

deste capítulo.

•	 Você percebe algum tipo de tensão nas discussões entre os 

personagens? Se sim, indique de que tipo(s). Analise com 

base no tópico “Tensões organizacionais” deste capítulo.

•	 É possível usar o Modelo de Equilíbrio Dinâmico Organizacio-

nal para descrever as interações que acontecem no filme? 

Explique.
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Veja mais

Entenda o conceito de Teoria da Complexidade lendo o artigo 

“Teoria da complexidade – o que é isso?” (KANSO, 2015).

Conheça o site oficial do “pai” da Teoria da Complexidade: 

edgarmorin.org/

Assista às entrevistas dos cientistas chilenos Humberto Maturana 

e Francisco Varela, no programa televisivo La Belleza de Pensar, 

para compreender melhor o pensamento complexo.

Assista à palestra “Enrique Leff wants us to take care of oursel-

ves” [Enrique Leff quer que cuidemos de nós mesmos] (2011), da 

TED Talks, para entender melhor a racionalidade ambiental.
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TEORIA DOS STAKEHOLDERS (TS)

A palavra “stakeholder” apareceu pela primeira vez em um memo-

rando interno do Stanford Research Institute (atual SRI International, 

Inc.), em 1963. O termo foi concebido para desafiar a noção de que 

os acionistas são o único grupo a quem a gestão precisa atender. No 

fim de 1970 e início de 1980, acadêmicos e gestores trabalhavam no 

desenvolvimento de uma teoria de gestão para auxiliar administrado-

res a lidar com problemas envolvendo altos níveis de incerteza e mu-

danças. Boa parte do vocabulário de administração que havia sido 

desenvolvido sobre a influência da Teoria da Burocracia de Weber 

assumia que as organizações atuavam em um ambiente estável. 

Além disso, pouca atenção havia sido dada aos aspectos éticos dos 

negócios ou à gestão desde Barnard, em 1938; a formação para ad-

ministração estava envolvida em teorias que admitiam mais certeza, 

controle preditivo e comportamental.

Foi nesse ambiente que, em 1984, Freeman sugeriu aos gestores 

adotarem um vocabulário baseado no conceito de stakeholder, o que 

começaram a chamar The principle of who or what really counts [“O 

princípio de quem e o que realmente conta”]. Assim, nos anos 1980 
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e 1990, Freeman e outros estudiosos moldaram seus estudos para 

três problemas de negócios interconectados:

1. O problema de criação de valor e comércio: em um contexto de 

mudanças rápidas e negócios globais, como o valor é criado e 

comercializado?

2. O problema da ética do capitalismo: quais são as conexões entre 

capitalismo e ética?

3. O problema da mentalidade gerencial – como os gerentes devem 

pensar sobre gerenciamento de: 

a) melhor criar valor; 

b) conectar-se explicitamente com negócio e ética?

A Teoria dos Stakeholders (TS) sugere que se adotarmos como 

unidade de análise o relacionamento entre um negócio e grupos e 

indivíduos que afetam ou podem ser afetados por ele, então há me-

lhor chance de lidar de forma eficaz com esses três problemas.

Stakeholders têm sido identificados como primários ou secundá-

rios; como proprietários e não proprietários; como investidores de ca-

pital ou de ativos tangíveis ou não; como atores, aqueles que têm uma 

relação voluntária ou involuntária com a empresa; e por princípios jurí-

dicos, a quem gestores suportam dever. Stakeholders também são 

classificados como voluntários e involuntários. Os voluntários aceitam 

e suportam algum risco em função de possuírem investimentos, como 

capital ou outro recurso de valor na empresa, vislumbrando algo em 

troca. Já os involuntários correm risco como resultado das atividades 

da empresa.

A Figura 4, a seguir, exemplifica alguns grupos de stakeholders:
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Organização

Colaboradores

Acionistas/
proprietários

Grupos
de pressão

Comunidades
locais

Sindicatos

Órgãos do
governo

Revendedores

FornecedoresConcorrentes

Clientes

Mídia

Financiadores

Ambiente externo

Ambiente externo

Figura 4 – Stakeholders de uma organização.

Fonte: Adaptado de Freeman (1984).

Com o questionamento de gestores – para quem ou o que os 

gestores devem prestar atenção? –, há uma dimensão normativa de 

identificação de stakeholders e uma dimensão descritiva da importân-

cia das partes interessadas; ambas buscam explicar as condições em 

que os gestores não consideram certas classes de entidades como 

partes interessadas.

Mitchell, Agle e Wood (1997) contribuíram para a TS no sentido 

de identificar e selecionar stakeholders a partir de três atributos de 
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classificação: poder, legitimidade e urgência. Uma proposta de sepa-

ração dos que são ou não stakeholders, considerando que classes de 

stakeholders podem ser identificadas pela adoção de um, dois ou três 

dos seguintes atributos:

1. o poder do stakeholder (da parte interessada) em influenciar a 

empresa;

2. a legitimidade da relação do stakeholder com a empresa;

3. a urgência do stakeholder mediante um requisito com a empresa.

Dessa maneira, há uma tipologia de stakeholders de acordo com 

a importância relativa à sua relevância para gestores da empresa e 

implicações para a administração. Isso permite aos gestores um re-

conhecimento explícito da singularidade das situações e da percep-

ção gerencial para explicar como gerentes priorizam as relações das 

partes interessadas.

Podemos distinguir três classes de poder com base nos meios 

influenciados pelo sujeito ativo da relação para determinar o compor-

tamento do sujeito passivo. Essas classes são: poder econômico, 

poder ideológico e poder político.

Com relação à legitimidade, as duas principais classificações são:

1. conforme a lei; fundado no direito, na razão ou na justiça; autêntico; 

genuíno; lógico; racional;

2. percepção ou pressuposto generalizado de que as ações de uma 

entidade são desejáveis, boas ou adequadas em determinado 

contexto social.

Por fim, a urgência pode ser entendida como a qualidade do que 

é urgente; do que tem pressa; que é necessário fazer-se rapidamen-

te; necessidade premente, imediata, inadiável, sendo:

1. pressa: grau de tolerância do stakeholder quanto ao prazo;

2. criticidade: importância do relacionamento ou da queixa para o 

stakeholders.

A Figura 5 ilustra como o stakeholders podem ter um, dois ou até 

três atributos simultaneamente:
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PODER
1. Latente

URGÊNCIA
3. Demandante

LEGITIMIDADE
2. Discricionário

8. Não stakeholder

4. Dominante 5. Perigoso

6. Dependente

7. Definitivo

Figura 5 – Stakeholders e atributos de classificação.

Fonte: Adaptado de Mitchell, Agle e Wood (1997, p. 874).

Conforme a combinação é definido o tipo de stakeholder. Por 

exemplo, se é reconhecido pelo atributo poder, então temos o stake‑

holder latente diante dos objetivos empresariais; em outras palavras, 

o detentor incondicional desse poder. Se é reconhecido pelo atributo 

legitimidade, então temos o stakeholder discricionário diante dos ob-

jetivos empresariais, ou seja, aquele que está livre de condições. Se 

é reconhecido pelo atributo urgência, então temos o stakeholder de‑

mandante diante dos objetivos empresariais; em outras palavras, o 

stakeholder que, seja pela importância, seja pela pressa, requer mais 

atenção. E assim por diante.
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Se são reconhecidos os atributos de legitimidade e poder ao 

mesmo tempo, então temos um stakeholder dominante. Se combina-

dos os atributos poder e urgência, então temos um stakeholder peri‑

goso. Se combinados os atributos legitimidade e urgência ao mesmo 

tempo, então temos um stakeholder dependente. Por fim, se reconhe-

cidos simultaneamente os atributos legitimidade, poder e urgência, 

então temos um stakeholder definitivo.

Deve ser aqui pontuado que nem todos os stakeholders ocupam 

posições estáticas na sua relação com as organizações. Isso requer 

a observação contínua das relações e dos diferentes papéis que os 

stakeholders podem ocupar. Assim, compete ao gestor definir um 

critério de priorização, mesmo porque não é possível atender a todos 

os stakeholders igualmente de maneira contínua.

Dessa maneira, o processo estratégico de gerenciamento dos 

stakeholders traduz-se em:

1. identificar todos os stakeholders relevantes para a organização, 

quer sejam internos, quer sejam externos;

2. definir o subconjunto de stakeholders-chave, isto é, aqueles que 

podem ameaçar a organização;

3. diagnosticar os stakeholders-chave que apoiam a empresa, os 

que não apoiam, os que apresentam aspectos positivos e nega-

tivos e os que se posicionam de forma marginal;

4. formular estratégias gerais que envolvam os stakeholders apoia-

dores e que defendam a empresa contra os não apoiadores; es-

tratégias de colaboração com os que apresentam pontos fortes 

no relacionamento com a empresa e de monitoramento dos que 

se posicionam à margem;

5. implementar estratégias gerais e desenvolver táticas específi-

cas, assumindo a responsabilidade pelo gerenciamento dos 

stakeholders-chave;

6. avaliar o sucesso ou a falha no gerenciamento estratégico dos 

stakeholders.
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Por fim, a TS é uma forma de a gestão organizacional atuar com 

responsabilidade social e, ao mesmo tempo, atender aos interesses 

dos acionistas, que estão incluídos no grupo de stakeholders.

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

A atenção pela responsabilidade no âmbito das organizações vem 

de 1930, quando o historiador William Leuchtenburg ressaltou a neces-

sidade de educar homens de negócios para um novo senso de respon-

sabilidade social. Posteriormente, em 1953, o termo foi sedimentado 

com a publicação Social Responsibilities of the Businessman [Respon-

sabilidades sociais do homem de negócios] (2013), de Howard R. 

Bowen. Nessa mesma época, Peter Drucker provocou os gestores de 

negócios ao dizer que seria ótimo se eles fossem leitores conscientes 

de jornais.

Segundo Carroll e Shabana (2010), o termo Responsabilidade So-

cial Empresarial (RSE), ou Responsabilidade Social Corporativa (RSC), 

vem de meados do século XX no âmbito da Administração de Empre-

sas. Nos primeiros anos da Guerra Fria (1945-1960), Bert Spector 

argumentou que a noção de RSC foi usada como um meio de alinhar 

os interesses de negócios com a defesa do livre mercado capitalista 

contra os perigos do comunismo soviético. Mas foi a partir da virada 

do século XX e no início do século XXI que o tema RSC ganhou força 

e passou a ser estudado e aplicado em diversas áreas de gestão.

Nos anos 1950, Frederick apontou três ideias principais da RSC: 

a ideia do gerente como administrador de confiança pública, o equi-

líbrio das competitivas reivindicações de recursos corporativos e a 

filantropia corporativa – suporte da empresa para causas do bem. 

Durante esse período, surgiu, também, a ligação da RSC com a so-

ciedade e com os benefícios para o negócio.
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Nos EUA, nos anos 1960, os principais movimentos sociais incluí-

ram direitos civis, direitos das mulheres, direitos dos consumidores e 

do movimento ambientalista; estes foram determinantes na caracteri-

zação de mudanças sociais, uma vez que, em cada uma dessas are-

nas, negócios perceberam expectativas sendo comunicadas, as quais 

tiveram que, eventualmente, ser abordadas no âmbito da administra-

ção das empresas.

Assim, a base para a RSC estava sendo desenvolvida por um 

ambiente social que mudava rapidamente e por pressões para adotar 

perspectivas de RSC, atitudes, práticas e políticas. A ideia de que as 

empresas têm responsabilidades perante as sociedades em que 

atuam, além do alcance de lucros para os acionistas (shareholders), 

tem tornado o termo “responsabilidade social corporativa” popular, 

embora também seja tido como concorrente, complementar e até 

sobreposto a outros temas, tais como: cidadania corporativa, ética 

empresarial, gestão dos participantes do negócio (stakeholders) e 

sustentabilidade. São todos temas aceitos e difundidos do campo.

Em 1960, Keith Davis sugeriu a seguinte definição para responsa-

bilidade social:

Decisões e ações de homens de negócios tomadas por razões, pelo 

menos parcialmente, além dos interesses técnicos e econômicos da 

firma.

Eells e Walton, em 1961, completam:

Quando as pessoas falam sobre as responsabilidades sociais 

corporativas, elas pensam em termos dos problemas que surgem 

quando as empresas projetam suas sombras na cena social, e 

dos princípios éticos que devem reger as relações entre a corpo-

ração e a sociedade.
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O debate mais aguçado teve início em 1962, quando Milton Friedman  

argumentou que a doutrina da responsabilidade social é “subversiva”. 

Ele defende que esse pensamento mina os fundamentos da socieda-

de livre, que tem como aceitação a natureza social de responsabilida-

de no fato de os funcionários corporativos deverem ganhar tanto di-

nheiro para seus acionistas quanto possível.

Em 1967, Keith Davis adicionou o fato de que as ações empresa-

riais acarretam consequências sociais. Com a adoção de ações refe-

rentes à responsabilidade social, as empresas vislumbraram um retor-

no econômico no longo prazo, percepção esta que veio a ser ampla- 

mente aceita entre o fim dos anos 1970 e início dos anos 1980.

Em 1975, Jules Backman sugeriu que:

Responsabilidade social refere-se aos objetivos e às motivações 

de maior peso para as empresas, além do desempenho 

econômico.

A RSC legitima o poder social das empresas, de modo que quanto 

maior o poder, maior a parcela de responsabilidade social. Portanto,  

ignorar a RSC é perder a legitimidade.

Sobre os anos 1980, Carroll considera cabível ressaltar a impor-

tância da Performance Social Corporativa (PSC) e da RSC. Três teo-

rias relativas à RSC são consideradas de maior relevância: A PSC, a 

Teoria da Ética nos Negócios e a Teoria dos Stakeholders. Carroll 

ressalta a diversificação de teorias e temas relacionados à RSC que 

ocorreu nos anos 1990 e afirma que, durante essa década, houve 

uma renovação expressiva do interesse relativo à cidadania corpora-

tiva. De acordo com o autor: 
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A cidadania corporativa pode ser concebida de modo amplo ou 

restrito. Dependendo de como é definida a noção, pode se so-

brepor em maior ou menor grau às teorias e aos temas anterior-

mente mencionados. (CARROLL, 1999, p. 290, tradução nossa).

Em 2001, a Comissão Europeia definiu RSC como um conceito 

composto de fundamentos sociais e ambientais, aos quais a empresa 

adere livremente, visando servir e se relacionar de forma integrada 

com seus stakeholders. Já o Conselho para o Desenvolvimento Sus-

tentável3 (Rat für Nachhaltige Entwicklung) definiu, em 2006, a RSC 

como a implementação da sustentabilidade na esfera corporativa.

É dessa forma que os princípios econômicos, sociais e ambientais 

são conjugados para que resultem no Triple Bottom Line ou tripé da 

sustentabilidade, termo cunhado por John Elkington na década de 1990.

A imagem da organização passou a agregar valor social ao negó-

cio; indicadores referentes à RSC possibilitaram às empresas amplia-

rem suas ações no que diz respeito às questões sociais. Já a visão de 

Prahalad (2005), professor de estratégia de Harvard, é focada na base 

da pirâmide. Para ele, o objetivo da RSC é fazer com que bancos e 

empresas se adaptem às necessidades financeiras dos pobres, aten-

dendo às indispensabilidades das populações mais carentes por meio 

de produtos capazes de suprir suas exigências, sendo resultante de tal 

conjuntura o desenvolvimento social holístico. A RSC torna-se uma 

oportunidade de negócios valorosa se focada na base da pirâmide.

Carroll e Shabana (2010) oferecem uma breve discussão sobre a 

compreensão da evolução da RSC e argumentos tradicionais que 

foram feitos tanto a favor quanto contra a ideia de os negócios assu-

mirem qualquer responsabilidade além da busca pelo lucro e a maxi-

mização de seu próprio bem-estar financeiro. Para avançar a causa 

3 Desenvolvimento Sustentável é um conceito que surge na esfera macroambiental e é empres-
tado para outras esferas; definido pelo relatório Brundtland da World Commission for Economic 
Development (WCED), de 1987, na qual é tido como o “processo de mudanças onde a explora-
ção de recursos, direção dos investimentos, orientação do desenvolvimento tecnológico e altera-
ções institucionais, são realizadas de maneira consistente com as necessidades atuais e futuras”.
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da RSC, é importante responder à questão “Quais os benefícios tan-

gíveis para as organizações ao se envolverem com políticas, ações e 

práticas da RSC?”.

PRÓS E CONTRAS DA RSC

Desde 1958, Levitt alerta para os perigos da responsabilidade 

social e argumenta que as preocupações sociais e do bem-estar ge-

ral não eram responsabilidade das empresas, mas do governo, e o 

trabalho do homem de negócio era “mais cuidar dos aspectos mate-

riais do bem-estar”. (LEVITT, 1958, p. 42, tradução nossa). Levitt temia 

que a atenção às responsabilidades sociais prejudicaria o lucro, mo-

tivo essencial para o sucesso do negócio. No entanto, também surgi-

ram vozes positivas advogando o movimento de responsabilidade 

social, incluindo governos e acadêmicos, e as empresas seguiam em 

paralelo. (CARROLL; SHABANA, 2010).

Milton Friedman, em 1962, liderou a corrente contrária quando 

argumentou que os gestores tinham a única responsabilidade de ma-

ximizar os lucros de seus donos ou acionistas. O artigo de Friedman 

“The social responsibility of business is to increase its profits” [A res-

ponsabilidade social do negócio é aumentar o próprio lucro], publi-

cado em 1970 na The New York Times Magazine, retrata de forma 

bastante objetiva a visão negativa que o autor tem sobre a RSC. O 

autor acredita que a RSC não passa de uma falácia e afirma que os 

homens de negócio que proferem discursos favoráveis à responsabi-

lidade social corporativa, embora acreditem estar defendendo a livre 

iniciativa, estão, sem sequer perceberem, pregando o socialismo.

Friedman (1970) aprofunda a sua crítica à RSC, alegando que o uso 

do que ele chama de “manto da responsabilidade social” é uma chaga 

nos fundamentos de uma sociedade livre. Exemplo disso é o que ele 

cita em seu livro Capitalism and Freedom (Capitalismo e Liberdade), no 
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qual ressalta que a responsabilidade social corporativa é uma doutri-

na muito subversiva numa sociedade livre. Ele afirma que nesse tipo 

de sociedade existe apenas um jeito de ter responsabilidade social 

nos negócios, que é se engajando na livre-competição sem decepção 

ou fraude.

O autor critica a utilização da expressão social responsibilities of 

business [responsabilidades sociais do negócio] por crer ser errônea 

a atribuição de responsabilidades aos negócios, uma vez que aqueles 

que têm obrigações são as pessoas. Na visão do autor, as empresas 

detêm responsabilidades jurídicas apenas. Os administradores, como 

executivos corporativos, têm, primeiramente, responsabilidades rela-

cionadas aos objetivos que os donos das corporações têm em relação 

a elas, seja qual for o tipo de corporação. O discurso de que um exe-

cutivo possui responsabilidade social no que tange ao seu ofício de 

executivo, quando não é discurso puro e simples, prega que este deve 

agir de maneira não condizente com os interesses de seus emprega-

dores, o que o autor considera errado. De acordo com Friedman, 

agindo dessa maneira, o executivo gastaria os recursos de forma er-

rada, pois estaria usando dinheiro de terceiros – clientes, emprega-

dores etc. – para um interesse social geral, uma vez que eles pode-

riam gastar o próprio dinheiro para essa finalidade, se assim o 

quisessem. (FRIEDMAN, 1970).

Davis, em 1973, intervém nessa questão com o argumento de 

que os gestores são orientados às finanças e às operações, e não 

necessariamente têm habilidades para tomar decisões socialmente 

orientadas. Outra objeção é que a RSC diluiu o propósito primário 

dos negócios. Hayek, em 1969, diz que a adoção da RSC colocaria o 

negócio “em campos de esforço” contrários ao relacionado com o 

seu objetivo. Davis também aponta que os negócios já têm poder 

suficiente em suas mãos e questiona se é necessário lhes dar mais, 

como o poder social. Além disso, perseguindo a RSC, os negócios 

teriam menos competitividade global.
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Esse debate nos remete a contradições e complexidades que a 

organização tem de gerenciar. Deve-se considerar que esses argu-

mentos foram apresentados há cerca de 50 anos, e, quando ficam em 

pauta, isso ocorre em um sentido estreito da RSC.

Argumentos em favor da RSC começam, tipicamente, com a cren-

ça de que são interesses em longo prazo (autointeresse esclarecido) 

de ser socialmente responsável. Por exemplo, se o negócio necessita 

de um recurso natural para a sua sobrevivência no futuro, ele precisa 

tomar decisões que assegurem a sua viabilidade em longo prazo.

Outro argumento em favor da RSC é que o negócio pode alterar o 

padrão de concorrência do segmento de atuação da empresa e a prá-

tica de RSC pode se tornar um recurso originador de competitividade.

Davis coloca outros dois argumentos em favor da RSC: “os negó-

cios têm recursos” e “deixe os negócios tentarem”. Os negócios têm 

talentos, expertise funcional e capital; diante da falha de outras tenta-

tivas para resolver problemas sociais, os negócios deveriam ter a 

chance de arriscar. Outra justificativa argumenta que é melhor ser 

proativo do que reativo; antecipar as questões da sociedade, planejar 

e iniciar um movimento é mais prático e menos custoso do que sim-

plesmente reagir às questões sociais quando estas vieram à tona. 

Além disso, muitas dessas iniciativas podem se tornar inovações e 

colocar o negócio em uma primeira posição na arena competitiva.

Finalmente, os negócios devem se engajar na RSC porque o pú-

blico aprova essa postura fortemente. Hoje, muitos acreditam que, 

além de perseguirem o lucro, as empresas devem ser responsáveis 

por seus trabalhadores, comunidades e outros stakeholders, mesmo 

que isso sacrifique o lucro em um primeiro momento.

Os debates acerca dos prós e contras da RSC ocorrem há déca-

das e devem continuar, principalmente porque os atores envolvidos 

têm formas diferentes de se expressar, partindo de pontos de vista 

distintos e válidos. A ideia aqui não é adotar uma posição extrema a 

respeito da RSC, mas informar as possibilidades de tratamento dela 

na gestão estratégica.
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Esse debate torna evidente o conflito ideológico entre as raciona-

lidades econômica e a ecológica. Daqui, podemos compreender a 

dificuldade da vinculação das racionalidades para a construção de 

um contexto sustentável.

RSC COMO ELEMENTO ESTRATÉGICO

O professor de Estratégia Michael Porter, da Universidade de  

Harvard, afirma que a RSC começou a chamar a atenção das empre-

sas a partir da década de 1990. Um exemplo disso é o boicote que a 

multinacional Nike sofreu após o jornal americano The New York Times 

divulgar que a empresa praticava trabalho escravo na Indonésia. Depois 

disso, a Nike passou a se preocupar mais com a própria imagem, e 

não apenas visar lucros cada vez maiores, utilizando a RSC como ins-

trumento para esse fim. Tendo esse caso em vista, Porter (2006) afirma 

que há quatro importantes justificativas que devem levar as empresas 

a adotar a RSC. São elas: obrigação moral, sustentabilidade, licença 

para operar e reputação.

Há a necessidade de integração entre as empresas e a sociedade 

em que estão inseridas devido à necessidade de sobrevivência. Em-

presas de sucesso precisam de uma sociedade saudável e vice-ver-

sa. Para isso, é preciso haver concentração nos pontos em comum 

entre as organizações e a sociedade, e não somente nos de atrito.

“Oferecendo empregos, investindo na compra de bens de capital, 

e fazendo negócios a cada dia, as empresas têm uma influência pro-

funda e positiva na sociedade”. (PORTER; KRAMER, 2006, p. 13). 

Segundo o autor, a integração dos negócios com a sociedade é uma 

estratégia que traz um impacto positivo para ambos.

Desde então, Porter e Kramer passaram a defender o conceito de 

Valor Compartilhado – que será melhor explorado no próximo capítulo 

– como objetivo estratégico. Valor compartilhado é introduzido como 

um princípio que deve ser incorporado pelas decisões empresariais e 
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políticas sociais para que empresas e a sociedade sejam mutuamente 

beneficiadas. Tal conceito é baseado no fato de que as escolhas sociais 

e empresariais devem trazer vantagem tanto para as empresas quanto 

para a sociedade civil, indo além da visão da RSC. Outras abordagens 

estratégicas, vistas no Capítulo 1, também têm suas versões orientadas 

para a sustentabilidade, como é o caso da Visão Natural de Recursos e 

Inovação Voltada para a Sustentabilidade.

Chamamos os discursos mais recentes dessas três abordagens 

de Estratégia para a Sustentabilidade, por serem contempladas no-

ções de valor além do econômico-financeiro.

Quadro síntese

Neste capítulo, você viu:

•	 Responsabilidade Social Corporativa (RSC): histórico, concei-

tos, prós e contras.

•	 Teoria dos Stakeholders: gestão orientada aos atores que se 

relacionam com a empresa, direta ou indiretamente.

•	 Classificação de stakeholders: utilização dos critérios de po-

der, legitimidade e urgência para saber quem priorizar na to-

mada de decisão gerencial.

•	 RSC e Gestão Orientada aos Stakeholders como elemento 

estratégico.

Reflexão e aplicação

•	 Veja o site da empresa Odebrecht: http://odebrecht.com

•	 Pesquise informações sobre o depoimento de 30 de outubro 

de 2015 de Marcelo Odebrecht à Justiça Federal do Paraná.

P3_Gestao estrategica.indd   57 10/07/2017   14:19:58



58

Coleção Conexão Inicial 16 - Gestão estratégica

•	 Veja a reportagem do Jornal Hoje “Marcelo Odebrecht é con-

denado a mais de 19 anos” (ZIMMERMAN, 2016): 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/03/marcelo-ode-

brecht-e-condenado-mais-de-19-anos-de-prisao.html

Debate

A adoção de princípios de RSC é contra ou a favor do lucro? Para 

ter lucro a empresa deve agir de maneira irresponsável?

O exemplo da empresa Odebrecht, seu envolvimento com a Ope-

ração Lava Jato, depoimento e condenação de seu presidente, 

em março de 2016, representa a responsabilidade de seu execu-

tivo principal. A responsabilidade do indivíduo se mistura à res-

ponsabilidade das organizações?

De que maneira a Teoria dos Stakeholders pode contribuir para 

uma gestão orientada à Responsabilidade Social Corporativa?

Veja mais

SILVEIRA, A. D. M.; YOSHINAGA, C. E.; BORBA, P. R. F. Crítica à 

teoria dos stakeholders como função-objetivo corporativa. Cader‑

no de Pesquisas em Administração, v. 12, n. 1, p. 33-42, jan./mar. 

2005. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rege/article/

viewFile/36508/39229>. Acesso em: 7 jan. 2017.

Ao levantar algumas questões sobre a concepção de modelos de 

gestão e liderança, os autores discutem a teoria de maximização 

da riqueza dos acionistas frente à teoria de equilíbrio de interes-

ses dos públicos afetados pela companhia. 
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Dessa forma, eles expõem as fragilidades conceituais da Teoria 

dos Stakeholders, debatendo acerca dos interesses envolvidos 

quanto ao desempenho das organizações.

CAMPOS, T. L. C. Políticas para stakeholders: um objetivo ou uma 

estratégia organizacional? Revista de Administração Contempo‑

rânea, v. 10, n. 4, p. 111-130, out./dez. 2006. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415 

-65552006000400006>. Acesso em: 7 jan. 2017.

Neste artigo, a autora debate sobre as diversas contribuições 

para a construção de uma Teoria dos Stakeholders, principalmen-

te considerando os aspectos éticos relacionados à teoria, pro-

pondo uma contraposição entre a Teoria dos Shareholders e a 

Teoria dos Stakeholders.
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Estratégia para a 
sustentabilidade

No capítulo 1 deste livro, apresentamos três abordagens estraté-

gicas tradicionais: a economia da Organização Industrial, a Economia 

Chamberliniana e a Economia Schumpeteriana. Após conhecer, no 

Capítulo 2, as visões de mundo e as tensões que afetam as nossas 

escolhas estratégicas e compreender tanto a importância dos  

stakeholders nas definições estratégicas quanto a relevância da Res-

ponsabilidade Social Corporativa perante a sociedade, neste capítulo 

trataremos dos desdobramentos que ocorreram ao longo das últimas 

décadas e que geraram outros olhares sobre as abordagens tradicio-

nais de estratégia. A saber: a Abordagem Evolucionária para inova-

ções sustentáveis, a partir da Economia Schumpeteriana; a Visão 

Natural de Recursos, a partir da Economia Chamberliniana; e o Valor 

Compartilhado, a partir da Organização Industrial.

Não é o objetivo deste livro encerrar o debate sobre as alternativas 

às abordagens estratégicas tradicionais. Pelo contrário, buscamos, tão 

somente, introduzi-las ao leitor. Dessa forma, neste capítulo, vamos 

retornar às noções básicas de estratégia, de Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) e de gestão orientada aos stakeholders, para intro-

duzirmos as novas visões estratégicas que em absoluto eliminam as 

abordagens tradicionais, mas evoluem a partir delas.

A gestão estratégica ocupa posição de importância na administra-

ção das empresas por ser valiosa como elemento de gestão organiza-

cional e competitividade. Voltando às origens, a função da estratégia é 
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proporcionar a preservação, a longevidade e o bom desempenho dos 

recursos empresariais. Como esclarece Ghemawat (2006), em bata-

lhas das forças militares, soldados e combatentes buscam estabele-

cer planos e traçar objetivos para que seus passos não sejam fatais. 

Da mesma maneira, a aplicação da estratégia na Administração de 

Empresas visa orientar as organizações no trajeto gerencial para a 

sua sobrevivência e desempenho satisfatório nos mercados ao longo 

do tempo. A medida mais conhecida resultante desse processo é 

dada pela posição competitiva, preferencialmente com alcance de 

vantagem competitiva – sustentável ou temporária, ou seja, que per-

dura ao longo do tempo ou não.

Não há um consenso, na literatura, sobre a definição de Estratégia; 

esta é uma palavra usualmente empregada no meio empresarial, e seu 

significado é compreendido intuitivamente. No entanto, algumas defi-

nições são relevantes:

“Estratégia é o conjunto de planos da alta administração para 

alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos 

gerais da organização.” (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000, p. 3).

“Estratégia é a criação de uma posição única e valiosa, envolven-

do um conjunto diferente de atividades.” (PORTER, 1996, p. 68).

Whittington (2001), em seu sintético e rico livro What is Strategy: 

and Does it Matter?, está convencido de que não há uma única defi-

nição de estratégia, alegando que são várias as visões a respeito do 

tema, e estas estão relacionadas ao mercado e ao ambiente social 

contextual. Por isso, para explicar o que é estratégia, o autor oferece 

quatro abordagens genéricas acerca da definição do termo:

1. a abordagem clássica é mais antiga e mais influente, e ela é ba-

seada em métodos de planejamento racional;
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2. a abordagem evolucionária baseia-se na evolução biológica, mas 

substitui as leis de mercado pela “lei da selva”;

3. a abordagem processualista enfatiza a imperfeição da vida huma-

na, e a estratégia busca acomodar os processos falhos dos mer-

cados e das organizações;

4. a abordagem sistêmica é relativista, preocupada com os meios e 

os fins da estratégia como algo relacionado à cultura e ao poder 

dos sistemas sociais locais onde ela ocorre.

O êxito da estratégia e do processo estratégico é medido pela 

posição competitiva da empresa em seu segmento. São comumente 

usados os termos de vantagem competitiva, desvantagem competiti-

va ou paridade competitiva; são variáveis de resultados dos objetivos 

estratégicos. Vasconcelos e Brito (2004, p. 52) esclarecem que:

[...] a vantagem competitiva pode ser vista como o objetivo 

das ações da empresa, pode ser usada para explicar a diver-

sidade entre as empresas, pode ser vista como o objetivo final 

da função corporativa e, finalmente, pode explicar o sucesso 

ou fracasso na competição internacional.

Os objetivos estratégicos estiveram, até meados dos anos 1980, 

orientados ao desempenho econômico financeiro, principalmente, retra-

tados pelos relatórios financeiros, pelo valor de ação, pela participação  

de mercado e por outros indicadores quantitativos. No entanto, a partir 

das últimas décadas do século XX, percebe-se uma mudança no que 

vem a ser valor gerado pelas empresas, na qual é perceptível a influên-

cia da RSC e da gestão orientada aos stakeholders, conforme vimos no 

Capítulo 3.

Uma das primeiras abordagens para abranger o espectro de interes-

ses econômicos e não econômicos na definição de responsabilidade 
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social foi a dos “três círculos concêntricos”, defendida pelo Comittee  

for Economic Development (CED) em 1971. O círculo interno inclui as 

responsabilidades básicas claras de corte para a execução eficiente 

da função econômica – produtos, empregos e crescimento econômi-

co. O círculo intermediário engloba uma responsabilidade de exercer 

a função econômica com sensibilidade e ciência das normas éticas 

básicas, assim como de valores e prioridades sociais em mutação. 

(GEVA, 2008, p. 23). Por exemplo, no domínio ambiental há a conser-

vação, a contratação e as relações com os empregados. O círculo ex-

terno (equivalente à filantropia) refere-se às responsabilidades recém-

surgidas e ainda não bem definidas que devem ser assumidas pela 

empresa a fim de se envolver mais ampla e ativamente na melhoria da 

sociedade. Ele descreve recentemente responsabilidades emergentes 

e ainda amorfas que negócios devem tornar-se mais amplamente en-

volvidos na melhoria ativa do ambiente social. (CARROLL, 1979). O 

círculo exterior remete a negócios voltados a grandes problemas so-

ciais, tais como a pobreza, o meio ambiente e a deterioração urbana.

Na década de 1970, também se firmaram as discussões de desen-

volvimento sustentável com o Relatório da Reunião Geral da ONU em 

Estocolmo, em 1972/1987, intitulado “Nosso Futuro Comum”. Em 2007,  

foi criado o programa chamado Principles for Responsible Management 

Education (PRME) – Princípios para uma educação responsável em 

gestão – por uma força tarefa de reitores de universidades, repre-

sentantes de escolas de negócios e instituições acadêmicas, com a 

ideia de desenvolver plataformas de comprometimento a partir da  

United Nations Global Compact. Os seis princípios do PRME (inspira-

dos por valores internacionais, como os dez Princípios do Pacto Glo-

bal das Nações Unidas) são: propósito, valores, metodologia, pesqui-

sa, parcerias e diálogo.

Abre-se, assim, espaço para a inserção do que chamamos Estra-

tégia para a Sustentabilidade, pois é iniciado o debate sobre a incor-

poração dos conceitos relacionados à Responsabilidade Social Cor-
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porativa e Sustentabilidade aos princípios de competição definidos 

pela estratégia organizacional.

ABORDAGEM EVOLUCIONÁRIA 
PARA INOVAÇÕES SUSTENTÁVEIS

A partir da Economia Schumpeteriana, muitos neoschumpeterianos  

estudaram a inovação em indústrias, principalmente as manufatureiras, 

com o objetivo de aumentar a competitividade das empresas.  

Pavitt (1984) propôs uma taxonomia para inovação nas indústrias con-

siderando a sinergia entre as organizações; o autor identifica quatro 

padrões setoriais de inovação: setor dominado pelo fornecedor, setor 

intensivo em escala, setor fornecedor especializado e setor baseado 

em ciência. Henderson e Clark (1990) buscaram compreender os tipos 

de inovações possíveis a partir dos componentes do produto e das 

ligações entre esses componentes. Assim, inovação radical e incre-

mental, as formas mais tradicionalmente estudadas, são pontos extre-

mos ao longo dessas dimensões, uma vez que, para esses autores, 

existem ainda a inovação modular e a arquitetural. Utterback (1994)  

estudou diferentes indústrias com o intuito de compreender como se 

dá o processo de inovação e como acontece o design dominante.

No entanto, desde as últimas décadas do século XX, percebe-se 

uma mudança no que vem a ser valor gerado pelas empresas, pois é 

possível notar a influência do desenvolvimento sustentável. Diante 

das mudanças que a sociedade passou a exigir na postura das orga-

nizações e no desenvolvimento de suas estratégias, a partir do con-

ceito de desenvolvimento sustentável, a inovação nas organizações 

passou a ser repensada. A inovação voltada para a sustentabilidade 

busca o desenvolvimento de produtos, de processos, de mercados e 

de negócios que permitam o alcance e a manutenção das necessida-

des e externalidades empresariais do presente, sem comprometer as 
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gerações futuras, conforme definição do conceito de sustentabilidade 

da Organização das Nações Unidas (ONU).

Nesse sentido, estudos têm sido desenvolvidos com o intuito de 

integrar políticas de desenvolvimento sustentável à gestão da inova-

ção (o que tem sido chamado de Política Evolucionária), cujo escopo 

é a inovação sustentável. Nill e Kemp (2009) explicam que três abor-

dagens de política de inovação sustentável evolucionária estão rela-

tivamente bem desenvolvidas: gestão de nicho estratégico, gestão de 

transição e estratégias de tempo. A gestão de nicho estratégico des-

taca a importância de espaços protegidos e do envolvimento do 

usuário nos estágios iniciais do desenvolvimento tecnológico, com o 

intuito de criar novos padrões capazes de substituir tecnologias não 

sustentáveis. A gestão de transição possui foco mais amplo sobre a 

mudança e a inovação em sistemas, e sobre a evolução adaptativa 

de portfólios. Já as estratégias de tempo são usadas com foco no 

preparo das políticas e no uso de janelas de oportunidade em fases 

instáveis da competição tecnológica.

Percebe-se que o encontro entre a Economia Evolucionária (estu-

dos sobre inovação) e a Teoria Institucional (políticas para sustentabi-

lidade) tem o objetivo de integrar o conceito do Triple Bottom Line à 

gestão da inovação nas organizações. No Brasil, já existem estudos 

que contemplam essa integração. Eles explicam que a institucionali-

zação da sustentabilidade se dá no âmbito das organizações, prova-

velmente, como já explanado neste capítulo, em virtude de novos 

valores na sociedade, e se tornam “mitos” a serem seguidos em de-

terminado setor. Assim, as organizações respondem a essas pres-

sões adotando modelos e práticas tidas como as melhores em um 

dado sistema social.

Barbieri e outros (2010) explicam que os conceitos de organiza-

ção inovadora e de organização sustentável podem entrar em contra-

dição, pois inovar em bases sistemáticas pode se tornar sinônimo de 

degradação sistemática do meio ambiente e da vida social. Partindo 
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dessa constatação, os autores afirmam que uma organização inova-

dora sustentável é aquela que introduz “novidades que atendam às 

múltiplas dimensões da sustentabilidade em bases sistemáticas e 

colham resultados positivos para ela, para a sociedade e o meio am-

biente”. (BARBIERI et al., 2010, p. 150).

Assim sendo, os autores lembram que as inovações sustentáveis 

devem gerar ao mesmo tempo resultados econômicos, sociais e am-

bientais positivos. Isso torna o processo e a gestão mais desafiado-

res, pois a incerteza aumenta em virtude dos aspectos sociais e am-

bientais, principalmente se a inovação for radical ou disruptiva. Para 

a concretização real da inovação sustentável nas organizações, são 

importantes as mudanças técnicas e sociais, podendo envolver inten-

so esforço de inovação em produto, processo, gestão e modelo de 

negócio, concomitantemente.

Reflexões

“[…] o problema que geralmente é visto é a maneira como o capi-

talismo administra as estruturas [industriais] existentes, quando a 

questão relevante é como ele as cria e as destrói.” (SCHUMPETER, 

1942, p. 84, tradução nossa).

“Até 2020, mais de três quartos da S&P 500 [Standard & Poor’s] 

serão compostos por empresas que não conhecemos atualmen-

te.” (FOSTER; KAPLAN, 2001, p. 35, tradução nossa).

VISÃO NATURAL DE RECURSOS

Hart, desde 1995, tem ressaltado as restrições das teorias de ges-

tão quanto ao ambiente natural. Sob a ótica da Visão Baseada em 
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Recursos (VBR), o autor propõe uma abordagem de vantagem com-

petitiva baseada no relacionamento das empresas com o ambiente 

natural, a qual é composta por três estratégias interconectadas: pre-

venção da poluição, padronização de produto e desenvolvimento sus-

tentável.4 Nesse sentido, princípios-chave para a gestão de recursos  

são sugeridos.

A VBR é inspirada na abordagem Chamberliniana de competitivi-

dade (vista no Capítulo 1 desta obra), cuja fonte de vantagem com-

petitiva sustentável está basicamente nos recursos e nas capacidades 

da empresa diante de seu mercado de atuação. Hart alega que a 

teoria de gestão tem usado um conceito estreito de ambiente, que 

enfatiza os ambientes político, econômico e social; mesmo os aspec-

tos tecnológicos têm ignorado o ambiente natural. Por isso, é acon-

selhável que as fontes de vantagem competitiva, nos próximos anos, 

sejam direcionadas a capacidades que facilitem as atividades econô-

micas ambientalmente sustentáveis – uma Visão Natural de Recursos 

(VNR). Em função disso, o autor propõe um modelo conceitual com-

posto de três estratégias interconectadas: prevenção da poluição, 

administração e governança de produto e desenvolvimento sustentá-

vel. O Quadro 2 ilustra esse modelo:

4 Desenvolvimento sustentável foi o termo utilizado no relatório Brundtland – Nosso Futuro  
Comum – da reunião da Organizações das Nações Unidas (ONU), em Estocolmo, em 1972, 
para sensibilizar as nações pela busca de um desenvolvimento que garantisse a viabilidade de 
recursos e condições de vida para as gerações futuras.
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MODELO CONCEITUAL:  

UMA VISÃO NATURAL DE RECURSOS

Capacidade 

estratégica

Força guia 

ambiental
Recursos-chave

Fonte de 

vantagem 

competitiva

Prevenção de 

poluição

Minimizar 

emissões, 

efluentes e lixo

Melhoria contínua Menores custos

Gestão de produto

Reduzir custos do 

ciclo de vida dos 

produtos

Integração com 

stakeholders

Antecipação de 

competidores

Desenvolvimento 

sustentável

Diminuir carga 

ambiental de 

crescimento e de 

desenvolvimento 

da firma

Visão 

compartilhada
Posição futura

Quadro 2 – Modelo conceitual da Visão Natural de Recursos.

Fonte: Adaptado de Hart (1995, p. 992, tradução nossa).

Hart e Milstein (2003; 2004) defendem a criação de “valor sustentá-

vel” por meio de um modelo que relaciona os desafios do desenvolvi-

mento sustentável com a criação de valor ao acionista. Os autores afir-

mam que a sustentabilidade pode se conciliar com o crescimento 

econômico e pode ser importante fonte de vantagem competitiva e de 

geração de valor, tanto para acionistas quanto para a sociedade. Para 

isso, apresentam um modelo complexo de criação de valor para os acio-

nistas que leva em conta os desafios globais do desenvolvimento.

Como ilustrado na Figura 6, cada evento social motivador pode gerar 

uma estratégia específica para lidar com a restrição e, ao mesmo tempo, 

se tornar fonte de competitividade. Seus resultados correspondem a uma 
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dimensão particular de valor ao acionista. Hart e Milstein (2004) conside-

ram que os desafios e as oportunidades são o ponto de partida para que os 

executivos possam criar valor sustentável para a corporação.

Estratégia:
Tecnologia limpa
Desenvolve as 
competências
sustentáveis
do futuro

Retorno corporativo:
Inovação e 
reposicionamento

Estratégia:
Combate à 
poluição
Minimiza resíduos e 
emissões das 
operações

Retorno corporativo:
Redução de custo
e de risco

Motivadores
Poluição
Consumo
Resíduos

Motivadores
Revolução
Tecnologia
limpa
Marcas

Motivadores
População

Pobreza
Desigualdade

Motivadores
Sociedade civil
Transparência
Conectividade

Estratégia:
Gerenciamento de 

produto
Integra a perspectiva 

do stakeholder
aos negócios

Retorno corporativo:
Reputação e 
legitimidade

Estratégia:
Visão de 

sustentabilidade
Cria um mapa 

comum para atender 
às necessidades 

não satisfeitas

Retorno corporativo:
Crescimento e 

trajetória

ExternoInterno

Hoje

Amanhã

Valor ao 
acionista

Figura 6 – Motivações sociais e estratégias empresariais.

Fonte: Hart e Milstein (2004, p. 71). Tradução RAE Executiva.

Motivadores: poluição, consumo e resíduos. Devido a estratégias de 

combate à poluição, há possíveis aumentos de lucros e reduções de 

risco. O excesso de resíduos e a poluição vinda da operação das indús-

trias e de empresas em geral pode ser uma oportunidade para as em-

presas reverem os seus processos produtivos e produtos, lançando mão 

de tecnologias limpas que proporcionem ecoeficiência, redução de cus-

tos, diminuição de riscos de multas e outros danos. Além disso, menos 

resíduos significa melhor utilização dos insumos, otimizando o uso de 

matérias-primas e o descarte de resíduos.

P3_Gestao estrategica.indd   70 10/07/2017   14:19:58



71

Estratégia para a sustentabilidade

Motivadores: sociedade civil, transparência e conectividade. Com 

estratégias de gerenciamento de produto, há melhoria da reputação 

e da legitimidade. Por meio da gestão do ciclo de vida do produto, as 

empresas podem optar por decisões mais responsáveis – desde o 

acesso à matéria-prima, passando pelos processos de produção, até 

o uso do produto, seu descarte e retorno. O gerenciamento de pro-

duto deve considerar os stakeholders em seus diversos níveis, por 

meio da abertura de comunicação e interação com terceiros externos, 

como fornecedores, clientes, órgãos de regulação, comunidades, or-

ganizações não governamentais e mídia.

Motivadores: revolução, tecnologias limpas e marcas. Devido a es-

tratégias de inovação, há um reposicionamento das empresas por meio 

de tecnologias limpas. A rápida emergência de tecnologias revolucioná-

rias, como o genoma, a biomimética,5 a tecnologia da informação, a 

nanotecnologia e a energia renovável, representam oportunidades para 

as empresas – especialmente aquelas dependentes de combustíveis 

fósseis, recursos naturais e materiais tóxicos – reposicionarem suas com-

petências internas em torno de tecnologias mais sustentáveis.

Motivadores: poluição, pobreza e desigualdade. Com uma visão de 

sustentabilidade (longevidade) das empresas, cria-se um mapa comum 

para atender às necessidades não satisfeitas. A lacuna entre as classes 

sociais e as necessidades não atendidas dos que estão na base da pirâ-

mide econômica apresentam oportunidades para as empresas definirem 

uma trajetória em busca de bons resultados. A condução de uma forma 

mais inclusiva de capitalismo, caracterizada por diálogo e colaboração 

com os stakeholders anteriormente ignorados pelas empresas, pode 

ajudar na abertura de novos caminhos para a evolução de mercados 

ainda não atendidos.

5 “A biomimética é a área que estuda os princípios criativos e estratégias da natureza, visando a 
criação de soluções para os problemas atuais da humanidade, unindo funcionalidade, estética 
e sustentabilidade. O princípio da biomimética é utilizar a natureza como um exemplo e fonte de 
inspiração, e não de apropriação. A natureza deve ser consultada, e não domesticada, 
reforçando a ideia da sustentabilidade.” (SOUZA, 2016).
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A busca pela geração de valor sustentável é complexa, multidimen-

sional e emergente. As empresas são desafiadas a minimizar perdas 

de suas operações (combate à poluição) e a definir suas competências 

com foco em tecnologias mais limpas, a se engajarem em interações 

com os stakeholders e também com o modo como poderiam desen-

volver soluções economicamente viáveis para os problemas sociais e 

ambientais (visão de sustentabilidade). Tais estratégias e práticas têm 

o potencial de reduzir custos e riscos, elevar a reputação e a legitimi-

dade da empresa e acelerar a inovação e o reposicionamento.

A avaliação de oportunidades deve considerar mercados e públicos 

que não são bem-sucedidos no momento, mas que possuem potencial 

para isso. Estes tipos de negócios têm sido explorados pelo setor dois e 

meio (2,5), pelo empreendedorismo social e por ONGs (organizações 

não governamentais), uma vez que é compreensível o fato de grandes 

corporações bem estabelecidas não se arriscarem quando estão finan-

ceiramente bem. É aí que empreendedores têm mais chances de encon-

trar oportunidades de ultrapassar os atuais concorrentes e líderes, reivin-

dicando espaços de mercado não atendidos.

Para tornar essa oportunidade uma realidade, é necessária uma 

organização dos projetos de experimentos de negócios. Como aler-

tam Hart e Milstein (2004, p. 73):

Essas iniciativas devem ser avaliadas para investimentos 

usando-se um conjunto separado de critérios e de métricas, 

visto que quase nunca irão satisfazer as necessidades de re-

torno e os alvos de lucratividade de curto prazo associados 

aos projetos destinados a expandirem os negócios atuais. [...] 

Se apenas uma pequena porcentagem dos projetos e dos ex-

perimentos de negócio for bem-sucedida, já será mais do que 

suficiente para justificar o investimento em termos de um novo 

desenvolvimento de capacitações e de crescimento de renda.
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A VNR também defende a possibilidade de geração de valor susten-

tável – riqueza ao acionista que nos conduzirá a um mundo mais susten-

tável. Hart e Milstein (2004) reconhecem a dificuldade de execução des-

se modelo, principalmente quando compreendem os quatro quadrantes 

expostos na Figura 7. As tarefas são desafiadoras e complexas, e os 

autores sugerem que apenas poucas empresas serão capazes de reali-

zar tais atividades que exigem os maiores esforços em termos de visão, 

criatividade e paciência.

Considerar o conjunto total dos desafios da sustentabilidade pode 

ajudar a criar valor ao acionista e representar caminhos para um cresci-

mento lucrativo no futuro. Para identificar a proposta da VNR na prática, 

Hart (1995) desenvolve proposições em torno de dois temas principais:

a) A relação entre VNR e vantagem competitiva sustentável.

b) A interligação entre as três estratégias apontadas.

Para sustentar a vantagem competitiva, além da obtenção de re-

cursos e capacidades como fonte para tal, é preciso gerar valor e 

garantir que ela não seja substituível. Além disso, o recurso necessita 

ser tácito, cuja origem é ambígua (e, por isso, não é facilmente iden-

tificada), e socialmente complexo e raro, ou seja, específico à empre-

sa. Dessa forma, a Figura 7 ilustra como a vantagem competitiva é 

facilitada pelos pressupostos da VNR e pelas características-chave 

dos recursos propostos pela VBR.

Ações cooperativas são importantes para alcançar este objetivo, 

porque as três estratégias ambientais estão enraizadas em recursos 

e capacidades da organização dispendiosos à cópia. Ainda se argu-

menta que tal orientação externa não compromete a vantagem com-

petitiva e pode reforçar e diferenciar a posição organizacional por 

meio do efeito positivo de boa reputação.
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Interno
(Vantagem competitiva)

Externo
(Legitimidade social)

Prevenção de
poluição

Padronização de
ambiente

Desenvolvimento
sustentável

Tácito
(Ambiguidade social)
Exemplo:
Gerenciamento da
Qualidade Ambiental Total

Especialmente complexo
(Baseado em processo)
Exemplo: Design
para ambiente

Raro
(Específico da empresa)
Exemplo: Visão
compartilhada

Colaboração
Cooperação
tecnológica

Integração com
stakeholders
Assessores externos

Transparência
Auditoria pública

Figura 7 – Vantagem Competitiva Sustentável.

Fonte: Hart (1995, p. 999, tradução nossa).

A respeito da estratégia de prevenção da poluição, Hart explica:

Empresas que demonstram capacidade em gerenciamento da 

qualidade total poderão acumular os recursos necessários 

para prevenção da poluição mais rapidamente do que outras 

sem prioridade nesta capacidade.

As empresas que adotam estratégias de prevenção de polui-

ção poderão evidenciar, ao mesmo tempo, reduções nas 

emissões e em capital para o controle da poluição.

Ao longo do tempo, a estratégia de prevenção da poluição 

deixará de ser apenas um processo exclusivamente interno 

para se tornar uma atividade externa baseada na legitimidade. 

(HART, 1995, p. 1000-1001, tradução nossa).
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Sobre a estratégia de gerenciamento de produto, Hart esclarece:

Empresas com capacidade demonstrada em gestão funcional 

cruzada e perfis socialmente complexos saberão acumular os 

recursos necessários para gestão e governança dos produtos 

mais rapidamente do que organizações sem essa habilidade. [...]

Empresas que adotam estratégias de gerenciamento de produ-

to evidenciarão a inclusão de stakeholders externos no desen-

volvimento do produto e nos processos de planejamento. [...]

Ao longo do tempo, a estratégia de gerenciamento de produto 

se estenderá para além do direito de preferência de recursos 

específicos à firma e utilizará a análise do ciclo de vida para se 

tornar um processo orientado aos stakeholders. (HART, 1995, 

p. 1001-1002, tradução nossa).

Com relação à estratégia de desenvolvimento sustentável, Hart 

afirma:

Empresas que possuem capacidade demonstrada para esta-

belecer visão compartilhada (perfil raro) poderão acumular os 

recursos necessários para contribuir para um desenvolvimen-

to sustentável mais rapidamente do que empresas sem essa 

prioridade. [...]

Empresas que adotam estratégia para o desenvolvimento sus-

tentável evidenciarão um substancial desenvolvimento de no-

vas tecnologias de baixo impacto e competências. [...]

Ao longo do tempo, estratégias para o desenvolvimento susten-

tável irão além da inclusão da empresa e incluirão a colaboração 

entre as organizações públicas e privadas de modo a trazer 

mudanças tecnológicas significativas. (HART, 1995, p. 1003-

1004, tradução nossa).
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O segundo tema apontado pela VNR para identificar essa propos-

ta na prática é a interligação entre as três estratégias. Segundo a 

VBR, interconectividade significa:

a) Para adquirir certo recurso, é possível que seja necessário antes 

obter outros recursos.

b) Uma dada capacidade depende da presença simultânea de ou-

tros recursos adquiridos devido a uma única trajetória.

Assim, interconectividade consiste em duas dimensões paradoxais: 

dependência de caminho e enraizamento (algo incorporado). A depen-

dência de caminho sugere uma sequência específica de acúmulo de 

recursos – por exemplo, pioneiros em prevenção de poluição podem 

ter melhor aproveitamento em gerenciamento e governança de pro-

dutos. Enraizamento quer dizer que é mais difícil desenvolver um 

novo recurso sem outros já existentes – por exemplo, monitoramento 

de produto pode ser aprimorado se uma visão compartilhada para o 

desenvolvimento sustentável está presente para auxiliar o foco e o 

desenvolvimento de recursos e capacidades. Esta discussão está 

ilustrada na Figura 8, a seguir.

A respeito da interconectividade, Hart (1995, p. 1005-1007, tradução 

nossa) esclarece:

O monitoramento de produtos da empresa é dependente de 

uma capacidade anterior de baixo impacto socioambiental.

Desenvolvimento sustentável é antes dependente de uma capaci-

dade da empresa em prevenir poluição e monitorar seus produtos.

Prevenção da poluição está enraizada no monitoramento de 

produto. Isso quer dizer que estratégias de gestão de produto 

facilitam e aceleram o desenvolvimento de capacidades na 

prevenção de poluição e vice-versa.

Para uma empresa, monitoramento de produto e prevenção da 

poluição estão incorporados ao desenvolvimento sustentável. 

Isso quer dizer que uma estratégia para a sustentabilidade faci-

lita e acelera o desenvolvimento de capacidades para a preven-

ção de poluição, para o monitoramento de produto e vice-versa.
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Custos mais 
baixos

Posição futuro

Prevenção 
de poluição

Padronização
de produto

Desenvolvimento 
sustentável

Interconectividade

Antecipação à
concorrência

Estratégias
dependentes de

caminho

Minimizar emissões,
efluentes e lixo

Minimizar custos do 
ciclo de vida dos produtos

Minimizar impacto
ambiental do crescimento e

desenvolvimento das 
empresasEstratégias são

incorporadas e 
sobrepostas

Figura 8 – Interligação entre as três estratégias da VNR.

Fonte: Hart (1995, p. 1005, tradução nossa).

Depois de quinze anos, Hart e Dowell (2010) avaliam a proposta 

da VNR com análises de aplicações e contribuições. Em primeiro lu-

gar, os autores consideram que a VNR pode se beneficiar de traba-

lhos recentes que envolvem capacidades dinâmicas. A validade do 

modelo da VNR é confirmada por alguns autores que sugerem que 

esta é aplicável em grande escala com o crescimento mais rápido da 

economia. Esses resultados mostram oportunidades para melhor 

avançar no desempenho financeiro e ambiental por meio de estraté-

gias para a sustentabilidade.

A relação positiva entre abordagens estratégicas ambientais proa-

tivas e desempenho superior com vantagem competitiva é facilitada 

por ambientes complexos e incertos. A relação entre a VNR e as capa-

cidades dinâmicas resultaram, por exemplo, em ações proativas na 

indústria do óleo, o que contribuiu para a reputação das empresas.

Outros estudos mostram a viabilidade da VNR diante de desem-

penho financeiro e natural, da logística reversa com desempenho 
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ambiental e econômico, da relação entre inovação ambiental do pro-

duto e desempenho empresarial, entre estratégias ambientalmente 

proativas e visão compartilhada. É por meio do modelo da VNR que 

as ações ambientais de participantes de um cluster de vinho na  

Austrália proporcionaram fonte de competitividade, com ações eco-

lógicas e identidade regional. Estudos também identificaram que a 

prevenção da poluição e capacidades padronizadas de serviços po-

dem ser úteis para o alcance de diferenciação em função de vanta-

gem de ativo complementar de valor.

VALOR COMPARTILHADO

O conhecido autor de estratégia de Harvard Michael E. Porter, em 

conjunto com Mark R. Kramer, tem questionado a noção de sistema 

capitalista aos moldes da Revolução Industrial – fase I (século XVIII) 

e fase II (século XIX) –, por ser a maior causa de problemas econômi-

cos, sociais e ecológicos. Tem-se a percepção de que a empresa 

prospera às custas da sociedade, de seus ambientes e cidadãos.

Boa parte das empresas continuam presas a uma abordagem de 

geração de valor ultrapassada. Para estas, a geração de valor visa a 

maximização de recursos e a otimização de desempenho financeiro 

de curto prazo, ignorando as necessidades do cliente e as influências 

que determinam seu sucesso em longo prazo.

Ao ignorar o bem-estar de clientes, o esgotamento de recursos 

naturais vitais, a viabilidade de fornecedores ou problemas econômi-

cos das comunidades nas quais produzem e vendem, as consequên-

cias podem ser, por exemplo, a transferência de atividades para luga-

res com salários cada vez menores, o que seria uma “solução” 

insustentável para os desafios de concorrência.

Problemas sociais têm sido tratados, principalmente, por órgãos de 

governo e pelo terceiro setor, por meio de organizações não governa-

P3_Gestao estrategica.indd   78 10/07/2017   14:19:59



79

Estratégia para a sustentabilidade

mentais (ONGs) e projetos sociais. Os programas de Responsabilidade 

Social Corporativa (RSC) ocorrem, em parte, por pressão externa 

para melhorar a reputação das empresas, e há a crítica de esta não 

ser uma forma muito adequada para investir capital dos acionistas. 

No entanto, medidas governamentais de regulamentação do merca-

do dificultam o alcance de valor compartilhado por parte das empre-

sas. Dessa maneira, cada lado vê o outro como um empecilho para 

alcançar objetivos econômicos e socioambientais.

O conceito de valor compartilhado, por sua vez, reconhece que as 

necessidades sociais e as econômicas convencionais também definem 

o mercado e geram oportunidades para os negócios. Acrescenta-se o 

fato de um ambiente social conturbado, com sérias deficiências, criar 

mais custos internos para a empresa, como energia suja, matéria-prima 

ruim, acidentes, mão de obra despreparada, entre outros problemas.

O governo e a sociedade civil, por sua vez, tentam corrigir defi-

ciências sociais às custas das empresas. Os supostos trade‑offs 

(substituições) entre eficiência econômica e progresso social foram 

institucionalizados em décadas de políticas públicas. A empresa deve 

se esforçar para voltar a unir a atividade empresarial à sociedade – 

líderes empresariais e intelectuais estão em busca de um novo mo-

delo. Ainda assim, a maioria das empresas continua presa a uma 

mentalidade de “responsabilidade social”, na qual as questões so-

ciais estão na periferia, e não no centro de sua estratégia.

A solução passa pelo princípio do valor compartilhado, que envol-

ve a geração de valor econômico, de forma a criar também valor para 

a sociedade. É preciso reconectar o sucesso da empresa ao progres-

so social. Valor compartilhado não é responsabilidade social, filantro-

pia ou mesmo sustentabilidade, mas uma outra forma de obter de-

sempenho empresarial orientado à longevidade. Para isso, gestores 

terão de adquirir novas habilidades e conhecimentos – por exemplo, 

uma apreciação muito mais profunda das necessidades da socieda-

de, maior compreensão das verdadeiras bases da produtividade da 
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empresa e a capacidade de transpor a fronteira entre as esferas com 

e sem fins lucrativos – para colaborarem entre si.

O poder público, no entanto, precisa aprender a regular tendo 

como objetivo o fomento (e não a obstrução) do valor compartilhado. 

O capitalismo é um veículo inigualável para a satisfação das necessi-

dades humanas, para o aumento da eficiência, para a criação de em-

prego e para a geração de riqueza. Uma organização que atue como 

empresa, e não como um ente filantrópico, é o agente mais forte para 

lidar com as prementes questões à nossa frente. O propósito da em-

presa deve ser redefinido, assim como o da geração de valor compar-

tilhado, não só o do lucro por si só. Isso alimentará a próxima onda 

de inovação e crescimento da produtividade na economia global e 

redefinirá o capitalismo e a sua relação com a sociedade.

Externalidades

Externalidade é um conceito econômico que representa altera-

ções de custos e benefícios para a sociedade, as quais são derivadas 

da produção de empresas ou de modificações de custos e receitas 

de fatores externos. A externalidade positiva ocorre quando uma uni-

dade econômica cria benefícios para outras, sem receber pagamento 

por isso; e a externalidade negativa surge quando uma unidade eco-

nômica cria custos para outras, sem pagar por isso.

Pela ótica social, externalidades são provocadas por um em-

preendimento e surgem quando a empresa gera custos sociais com 

os quais não precisa arcar, como a poluição. Logo, a sociedade deve 

impor impostos, normas e sanções para que a empresa “internalize” 

essas externalidades.

O enfrentamento de desastres e limitações da sociedade pode 

ser driblado por inovações tecnológicas, métodos, operações e abor-

dagens de gestão – e pode acarretar o aumento da produtividade e a 

expansão de seus mercados. Isso quer dizer que nem sempre uma 

P3_Gestao estrategica.indd   80 10/07/2017   14:19:59



81

Estratégia para a sustentabilidade

sociedade precária eleva os custos das empresas. No entanto, exter-

nalidades negativas são contrárias à geração de valor compartilhado, 

porque esta prega o aumento do bolo total do valor econômico e 

social, em vez da destruição do outro para prosperar. De forma mais 

simples, são os resultados da ação das unidades econômicas na so-

ciedade como um todo.

Exemplo

Um bom exemplo dessa diferença de perspectiva é o movimento 

Fairtrade no comércio, cuja meta é aumentar a parcela de receita 

que vai para agricultores de baixa renda com o pagamento de um 

preço mais elevado pelos mesmos produtos. (FAIRTRADE, 2017).

Embora seja uma boa iniciativa, o comércio justo tem a ver basi-

camente com a redistribuição, e não com a expansão do bolo 

total de valor gerado. A perspectiva do valor compartilhado con-

centra-se em melhorar técnicas de cultivo e fortalece o cluster 

local de fornecedores e outras instituições de apoio, a fim de 

aumentar a eficiência, o rendimento, a qualidade e a sustentabi-

lidade das lavouras. Isso leva a um bolo maior de receita e lucro 

que beneficia tanto o lavrador como a empresa que compra dele.

Raízes do valor compartilhado
Em uma visão estreita do capitalismo, a empresa contribui para a 

sociedade pelo fato de existir, dar lucro, sustentar empregos, salários, 

consumo, investimentos e impostos, os quais já são benefícios so-

ciais suficientes. A empresa é, em grande medida, um ente autossu-

ficiente, e questões sociais estão fora de sua alçada (essa é a tese 
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convincentemente defendida por Milton Friedman em sua crítica à 

noção da responsabilidade social empresarial, vista no Capítulo 3).

As empresas se concentraram em incitar o consumidor a comprar 

mais; diante da concorrência e da pressão de acionistas por resulta-

dos de curto prazo, gestores recorreram a ondas de reestruturação, 

corte de pessoal e transferência para regiões de menor custo. Os 

resultados disto foram a comoditização,6 disputa em preços, pouca 

inovação real, crescimento orgânico lento e sem vantagem competi-

tiva clara. Nesse tipo de competição, as comunidades nas quais a 

empresa opera sentem que o lucro se dá às suas custas.

Em outra época, empresas bem-sucedidas assumiam uma ampla 

gama de papéis para atender às necessidades de trabalhadores, comu-

nidades e operações de apoio. O desejo de altos retornos em pouco 

tempo estreitou o raciocínio sobre os investimentos. Modelos de negó-

cios diversos, contando com a terceirização e o offshoring,7 enfraquece-

ram o elo entre a empresa e a comunidade. Não raro, a empresa vem 

perdendo o vínculo com determinado lugar; muitas empresas já não con-

sideram ter uma “casa” – se julgam “globais”. Dessa maneira, políticas 

públicas que prejudicam a produtividade e a competitividade de empre-

sas são autodestrutivas, sobretudo numa economia globalizada, na qual 

instalações e empregos podem facilmente rumar para outro lugar.

Disso se depreende que os governos devem assegurar condi-

ções justas de comércio, estimulando a concorrência para que sejam 

6 Comoditização aqui se refere a produtos com qualidade de commodities. Este fenômeno ocor-
re quando o mercado de bens ou serviços deixa de fazer a diferenciação de produto na sua 
base de fornecimento, na maioria das vezes por causa do desaparecimento do ônus do capital 
intelectual (patentes etc.), que era necessário para a aquisição ou produção de forma eficaz. 
Assim, produtos transformam-se em mercadorias quando o seu preço base deixa de ser onera-
do com a aplicação de um prêmio para os detentores desse capital, como no caso dos medica-
mentos genéricos da indústria farmacêutica ou dos circuitos integrados (chips). Esses produtos 
alcançam qualidade quase uniforme, pois são produzidos em grandes quantidades e por dife-
rentes produtores, e sua precificação aproxima-se de cotação e negociabilidade globais, como 
as bolsas de mercadorias.
7 Offshoring é o modelo de realocação de processos de negócio de uma localidade para outra, 
normalmente com o intuito de diminuir custos. Pode incluir qualquer processo de negócio, 
como produção, manufatura e serviços.
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revertidos resultados positivos para a sociedade, seja na forma de 

preços menores, seja na forma de mais qualidade. Quando as políti-

cas públicas exercem pressões negativas, como excesso de regula-

mentação, regras não claramente definidas ou ainda desvinculadas 

dos interesses empresariais e sociais como um todo, uma alternativa 

mais viável para as empresas é a realocação.

A competitividade de uma empresa e a saúde das comunidades 

a seu redor estão intimamente interligadas. Uma empresa precisa de 

uma comunidade viva não só para gerar demanda para seus produ-

tos, mas também para suprir ativos públicos essenciais e um ambien-

te favorável. Uma comunidade precisa de empresas prósperas para 

criar empregos e oportunidades de geração de riqueza para seus 

cidadãos. A Figura 9, a seguir, ilustra a relação da produtividade da 

empresa com questões socioambientais:

Produtividade
da empresa

Saúde do
funcionário

Segurança do 
trabalhadorUso de água

Uso de
energia

Impacto
ambiental

Acesso e
viabilidade aos

suprimentos

Perfis dos
funcionários

Figura 9 – Conexão entre vantagem competitiva e temas sociais.

Fonte: Elaborada a partir de Porter e Kramer (2011, p. 8).
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Em cada uma das questões sociais da Figura 9, há a oportunidade 

de criar valor compartilhado.

Como criar valor compartilhado
As empresas podem nutrir valor econômico com a criação de valor 

societal.8 Segundo Porter e Kramer, há três maneiras de se fazer isto:

1. Reconcebendo produtos e mercados.

2. Redefinindo produtividade na cadeia de valor.

3. Construindo suporte para a indústria (setor) por meio de clusters9 

regionais.

Cada uma dessas opções é parte do ciclo de valor compartilhado. 

Elas melhoram o valor de uma área e abrem oportunidades em outras. 

O conceito de valor compartilhado redefine as fronteiras do capitalis-

mo. A capacidade de gerar valor compartilhado existe tanto em econo-

mias avançadas quanto em países em desenvolvimento, embora as 

oportunidades específicas sejam distintas. As oportunidades também 

variam marcadamente entre setores e empresas distintos – mas elas 

existem em todas as empresas –, e sua variedade e escopo são muito 

maiores do que o reconhecido até aqui.

1. Reconcebendo produtos e mercados

No meio empresarial, gestores e acadêmicos passaram décadas 

aprendendo a analisar e fabricar demanda, ignorando, enquanto isso, 

a demanda vinda das imensas necessidades da sociedade – saúde, 

moradia, nutrição, auxílio para o idoso, segurança financeira e menos 

danos ambientais.

8 Societal é sinônimo de social. Ambos definem aquilo que é relativo ou pertencente à sociedade.
9 Cluster ou aglomeração é um agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-
-relacionadas e instituições correlatas em determinada área, vinculadas por elementos comuns 
e complementares. O escopo geográfico varia de uma única cidade ou Estado para todo um 
país ou mesmo uma rede de países vizinhos. (PORTER, 1999, p. 211).
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Em economias avançadas, a demanda de produtos e serviços 

que atendam às necessidades da sociedade vem rapidamente se 

adaptando. Exemplos disso são as fabricantes de alimentos que tra-

dicionalmente se concentravam em sabor e quantidade para gerar 

mais e mais consumo que estão se reorientando para a necessidade 

fundamental de uma melhor nutrição; a Intel e a IBM estão buscando 

saídas para ajudar concessionárias de serviços básicos a usar a inte-

ligência digital para economizar energia; o banco americano Wells 

Fargo criou uma linha de produtos e ferramentas que ajudam o clien-

te a fazer orçamentos, administrar o crédito e pagar dívidas; as ven-

das da linha Ecomagination da GE chegaram a US$ 18 bilhões em 

2009 e é previsto que, caso seja mantido o mesmo ritmo, a receita 

total da empresa duplique nos próximos anos.

Oportunidades iguais ou maiores surgem do trabalho com comu-

nidades carentes e países em desenvolvimento. Embora ali as neces-

sidades da sociedade sejam ainda mais prementes, essas comunida-

des ainda não foram reconhecidas como mercados viáveis. Hoje, a 

atenção está voltada à Índia, à China e, cada vez mais, ao Brasil, que 

possibilitam às empresas chegar a bilhões de novos clientes na base 

da pirâmide – tese convincentemente articulada por C. K. Prahalad.

Os benefícios sociais da oferta de produtos adequados ao consu-

midor menos favorecido e de baixa renda podem ser profundos; para a 

empresa, o lucro pode ser considerável. Telefones celulares baratos que 

dão acesso a serviços bancários via internet estão ajudando os mais 

pobres a pouparem com segurança e transformando a capacidade de 

pequenos agricultores de plantar e comercializar o que colhem. No 

Quênia, um serviço de banco por celular da Vodafone, o M-PESA, atraiu 

dez milhões de clientes em três anos; os fundos que a empresa admi-

nistra hoje representam 11% do PIB do país. Na Índia, a Thomson Reu-

ters criou um promissor serviço mensal para lavradores que ganham, 

em média, US$ 2 mil por ano. Ao custo de US$ 5 por trimestre, o servi-

ço dá informações meteorológicas, cotação de produtos e assessoria 
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agrícola. Na Índia, existem cerca de dois milhões de agricultores e, se-

gundo sondagens iniciais, esse serviço ajudou a elevar a renda de mais 

de 60% deles – em certos casos, até triplicando os rendimentos.

Para a empresa, o ponto de partida para a geração desse tipo de 

valor compartilhado é a identificação de todas as necessidades, be-

nefícios e mazelas sociais que estão ou poderiam estar associados 

aos produtos da empresa. Oportunidades não são estáticas; elas mu-

dam constantemente conforme a tecnologia evolui, as economias se 

desenvolvem e as prioridades da sociedade mudam.

O microcrédito, por exemplo, foi criado por Muhammad Yunus,  

ganhador do Prêmio Nobel da Paz, em 2006. Além de fundador do 

Grameen Bank, Yunus é o criador de outros 50 negócios sociais para 

satisfazer necessidades não atendidas de crédito em países em de-

senvolvimento. (YUNUS; JOLIS, 2000). Hoje, o microcrédito cresce 

rapidamente nos EUA, e preenche uma lacuna importante que até 

então não fora percebida.

2. Redefinir a produtividade na cadeia de valor

A cadeia de valor de uma empresa inevitavelmente afeta (e é afe-

tada por) vários temas da sociedade, como o uso de recursos natu-

rais, a saúde e a segurança, as condições de trabalho e a igualdade 

de tratamento no local de trabalho.

Problemas sociais podem trazer custos econômicos para a cadeia 

de valor da empresa. Produtos com embalagem excessiva e gases do 

efeito estufa não custam caro só para o meio ambiente, mas para a 

empresa também. O Walmart, por exemplo, conseguiu abordar essas 

duas questões ao reduzir embalagens e redirecionar a frota de cami-

nhões para cortar 160 milhões de quilômetros das rotas de entrega em 

2009, poupando US$ 200 milhões e, ainda assim, transportando mais 

coisas. A inovação na eliminação de plásticos usados nas lojas derru-

bou o custo do descarte em aterros, poupando outros milhões.
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A sinergia aumenta quando a empresa aborda desafios da socie-

dade a partir de uma perspectiva do valor compartilhado e inventa 

novas maneiras de operação para enfrentá-los. Há um crescente con-

senso de que é possível obter grandes avanços no desempenho 

ambiental com tecnologias melhores a um custo nominal incremental 

– avanços que podem até resultar na redução líquida de custos gra-

ças ao melhor emprego de recursos, à maior eficiência de processos 

e a avanços na qualidade. Alguns casos são comentados a seguir:

Uso de energia e logística. O consumo de energia ao longo da 

cadeia de valor está sendo revisto, seja em processos, transportes, 

edificações, seja em cadeias de suprimento, canais de distribuição ou 

serviços de apoio. Bons resultados foram alcançados na utilização de 

energia graças a melhores tecnologias, reciclagem, cogeração e inú-

meras outras práticas que geram valor compartilhado. O transporte é 

caro não só devido ao custo energético e à emissão de poluentes, 

mas porque aumenta o tempo, a complexidade, os custos de esto-

ques e de gestão. Sistemas logísticos começam a ser redesenhados 

para reduzir distâncias de transporte, otimizar o manuseio e melhorar 

rotas de veículos, por exemplo.

Uso de recursos. A maior conscientização ambiental e os avan-

ços tecnológicos estão catalisando novas abordagens em diversas 

áreas, como aquelas que requerem a utilização de água, matérias-pri-

mas e embalagens, bem como tem expandido a reciclagem e o reu-

so. As oportunidades valem para todo recurso, não só os identifica-

dos por ambientalistas. A melhor utilização de recursos – viabilizada 

pelo avanço da tecnologia – chegará a toda parte da cadeia de valor 

e se alastrará para fornecedores e canais. Aterros demorarão mais a 

encher.

Compras. A gestão tradicional aconselha a empresa a comoditizar 

e a exercer ao máximo o poder de barganha sobre fornecedores para 
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derrubar preços – até se estiver comprando de pequenas empresas 

ou de quem cultiva a terra em regime de subsistência. Recentemente, 

tem havido uma rápida terceirização para fornecedores em localida-

des de mão de obra mais barata. Hoje, certas empresas começam a 

entender que fornecedores marginalizados não têm como ser produ-

tivos ou sustentar (e muito menos melhorar) a qualidade. Ao aumen-

tar o acesso a insumos, partilhar tecnologias e conceder financiamen-

to, uma empresa pode melhorar a qualidade e a produtividade de 

fornecedores e, ao mesmo tempo, garantir o acesso a um volume 

crescente.

O aumento da produtividade, em geral, supera os preços mais 

baixos. À medida que o fornecedor se fortalece, seu impacto ambien-

tal costuma cair drasticamente, o que aumenta ainda mais a eficiência 

– e gera valor compartilhado.

Exemplo/debate

Um bom exemplo dessa nova mentalidade no suprimento pode 

ser encontrado na Nespresso, uma das divisões que mais cres-

cem na Nestlé (30% ao ano desde 2000). A Nespresso combina 

uma sofisticada máquina de café expresso e cápsulas individuais 

de alumínio com café moído de várias partes do mundo. Ao ofe-

recer qualidade e conveniência, a empresa ampliou o mercado 

de café nobre. Garantir o fornecimento confiável de grãos espe-

ciais é, contudo, um imenso desafio.
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A maior parte do café é cultivada por pequenos agricultores em 

zonas rurais carentes da África e da América Latina, gente presa 

a um ciclo de baixa produtividade, má qualidade e degradação 

ambiental que limita o volume da produção. Para enfrentar esses 

problemas, a Nestlé reformulou o esquema de compras. Traba-

lhou intensamente com produtores, dando assessoria em práti-

cas agrícolas, garantindo empréstimos bancários e ajudando a 

conseguir insumos, como mudas, pesticidas e fertilizantes.

A empresa ergueu instalações locais para avaliar a qualidade do 

café no ponto da compra, o que lhe permitiu pagar um prêmio por 

grãos melhores diretamente ao produtor e, assim, aumentar seu 

incentivo. O maior rendimento por hectare e a maior qualidade  

da safra elevaram a renda do agricultor, e o impacto ambiental do 

cultivo diminuiu. Paralelamente, o suprimento garantido de café 

de boa qualidade à Nestlé cresceu consideravelmente – o que 

gerou valor compartilhado.

E o que dizer sobre as fortes críticas à Nestlé pelo uso de cápsu-

las não biodegradáveis?

Leia as reportagens disponíveis nos links a seguir e avalie a atua-

ção da Nestlé à luz de valor compartilhado:

REDAÇÃO EcoD. Cápsulas biodegradáveis para café? EcoD,  

Salvador, 9 jul. 2016. Disponível em: <http://www.ecodesenvolvimento 

.org/posts/2016/posts/julho/capsulas-biodegradaveis-para-cafe? 

tag=consumo_consciente>. Acesso em: 7 jan. 2017.
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CHAUDHURI, S. Avalanche de rivais ameaça liderança da Nespresso  

nas cápsulas de café. The Wall Street Journal, 24 fev. 2016. Dispo-

nível em: <http://br.wsj.com/articles/SB1009197182598064 415460 

4581559411123199554?tesla=y>. Acesso em: 7 jan. 2017.

REVISTA BBC. Existe um problema sério com cápsulas de café? 

Cafeicultura, Rio Paranaíba, MG, 23 fev. 2016. Disponível em: 

<http://revistacafeicultura.com.br/?mat=60886>. Acesso em: 7 jan. 2017.

OS SEGREDOS das cápsulas – perguntas frequentes. Nespresso, 

São Paulo, 2017. Disponível em: <https://www.nespresso.com/br/

pt/pages/perguntas-frequentes-sobre-o-segredo-das-capsulas>. 

Acesso em: 7 jan. 2017.

No exemplo da Nestlé, há a vantagem de comprar de fornecedores 

locais competentes. A terceirização para outras localidades e países 

gera custos de transação e ineficiências que podem anular custos me-

nores de mão de obra e insumos. Fornecedores locais competentes 

ajudam a empresa a evitar esses custos e podem reduzir o tempo de 

ciclo, aumentar a flexibilidade, acelerar o aprendizado e viabilizar a 

inovação. Essa compra local não envolve só empresas locais, mas 

também divisões de companhias nacionais ou internacionais. Quando 

a empresa compra localmente, seus fornecedores podem ficar mais 

fortes, ter mais lucro, contratar mais gente e pagar salários melhores, 

o que acaba beneficiando outras empresas na comunidade – e ge-

rando valor compartilhado.

Distribuição. Muitas empresas estão começando a reavaliar práti-

cas de distribuição da perspectiva do valor compartilhado. Como de-
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monstram o iTunes, o Kindle e o Google Acadêmico, modelos novos e 

rentáveis de distribuição também podem reduzir drasticamente o uso 

do papel e do plástico. Na mesma veia, o microcrédito criou um mode-

lo econômico para levar serviços financeiros a pequenas empresas.

Produtividade do trabalhador. A ênfase em manter o salário baixo, 

em cortar benefícios e em produzir no exterior começa a dar lugar à 

consciência do efeito positivo sobre a produtividade, do salário digno, 

da segurança, do bem-estar, do treinamento e de oportunidades de 

progresso para o trabalhador. Muitas empresas, por exemplo, sempre 

buscaram minimizar o custo da “onerosa” assistência médica ao tra-

balhador – ou até eliminar por completo essa cobertura. Hoje, gran-

des empresas descobriram que, devido a dias de trabalho perdidos 

e à queda na produtividade do pessoal, a má saúde custa mais à 

empresa do que a assistência médica. A Johnson & Johnson é um 

exemplo de empresa que, ao ajudar o trabalhador a deixar de fumar 

(redução de dois terços nos últimos 15 anos) e instituir vários outros 

programas de bem-estar, cortou US$ 250 milhões de seus custos de 

saúde, o que totaliza um retorno de US$ 2,71 para cada dólar gasto 

em bem-estar de 2002 a 2008.

Localização. O ideário administrativo incorporou o mito de que a 

localização já não importa, pois a logística custa pouco, a informação 

flui rapidamente e os mercados são globais. Quanto mais barata a 

localidade, portanto, melhor. A preocupação com as comunidades 

locais nas quais a empresa atua sumiu. Esse raciocínio simplista hoje 

está sendo questionado em parte devido à alta dos custos de energia 

e emissões de carbono, mas também pelo maior reconhecimento dos 

custos de produtividade de sistemas de produção altamente disper-

sos e dos custos ocultos de comprar longe de casa. O Walmart, por 

exemplo, abastece cada vez mais suas seções de alimentos com hor-

tifrútis cultivados perto de seus armazéns. E descobriu que a redução 
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nos custos de transporte e a capacidade de comprar quantidades 

menores compensam o preço menor de propriedades industriais de 

cultivo mais distantes. A Nestlé está abrindo fábricas menores mais 

perto de seus mercados e intensificando as iniciativas para maximizar 

o uso de materiais disponíveis localmente.

Exemplo

Grande produtora de castanha de caju, a Olam International cos-

tumava despachar o produto da África para ser processado na 

Ásia em instalações operadas por trabalhadores asiáticos, traba-

lhadores produtivos. Mas, ao abrir unidades de processamento 

locais e capacitar trabalhadores na Tanzânia, em Moçambique, na 

Nigéria e na Costa do Marfim, a Olam cortou custos de processa-

mento e de transporte em até 25% – e reduziu enormemente as 

emissões de carbono. Com a mudança, a empresa também esta-

beleceu relações preferenciais com agricultores locais. Deu empre-

go direto a 17 mil pessoas – 95% delas mulheres – e indireto a um 

número idêntico de gente em zonas rurais onde não havia qual-

quer outra perspectiva de emprego.

Essas tendências podem levar uma empresa a refazer a sua cadeia 

de valor, o que incluiria instalar certas atividades mais perto de casa e 

manter um número menor de grandes unidades de produção. Até re-

centemente, muitas empresas acharam que globalizar era transferir a 

produção para locais com a mão de obra mais barata e projetar a ca-

deia de suprimento de modo a conseguir o impacto mais imediato nos 

gastos. Na verdade, as concorrentes internacionais mais fortes, em 

geral, serão aquelas que criarem as raízes mais profundas em comuni-
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dades importantes. Empresas que puderem assimilar esse raciocínio 

na localização vão gerar valor compartilhado. Imaginar a cadeia de 

valor da perspectiva do valor compartilhado mostrará à empresa novos 

caminhos para inovar e liberar mais valor econômico.

3. Promover o desenvolvimento de clusters locais

O desempenho das empresas é afetado por negócios de apoio e 

pela infraestrutura que as cercam. A produtividade e a inovação são 

fortemente influenciadas por clusters ou concentrações geográficas 

de empresas, negócios correlatos, fornecedores, prestadores de ser-

viços e infraestrutura logística de determinada região – como a tecno-

logia da informação no Vale do Silício, por exemplo. Um cluster não 

inclui só empresas, mas também instituições, programas acadêmi-

cos, associações comerciais e organizações de normalização.  

Também se vale de ativos públicos na comunidade a seu redor, como 

escolas e universidades, água potável, leis de concorrência justas, 

padrões de qualidade e transparência do mercado.

Deficiências nas condições estruturais em torno do cluster também 

criam custos internos para empresas. Um ensino público de má qualida-

de acarreta custos de produtividade e de capacitação. Uma infraestrutura 

de transportes precária eleva os custos de logística. A discriminação ra-

cial ou de gênero reduz a reserva de trabalhadores capacitados. A pobre-

za limita a demanda de produtos e leva à degradação ambiental, a traba-

lhadores sem saúde e a altos custos de segurança. Com a empresa cada 

vez mais desconectada da comunidade, a sua influência para a resolução 

desses problemas diminui – enquanto seus custos sobem.

A criação de clusters melhora a produtividade e, ao mesmo tem-

po, preenche lacunas ou corrige falhas nas condições estruturais em 

torno destes. Observa-se, no pensamento administrativo, total ausên-

cia de foco em clusters e em localização. A mentalidade do cluster 
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tampouco figura em muitas iniciativas de desenvolvimento econômi-

co, que naufragaram por envolver intervenções isoladas e ignorar 

investimentos complementares.

Viabilizar mercados justos e abertos, o que em geral é mais fácil 

com a ajuda de parceiros, pode permitir a uma empresa garantir um 

suprimento fiável e dar a fornecedores mais incentivos para a quali-

dade e a eficiência – e, ao mesmo tempo, aumentar consideravelmen-

te a renda e o poder aquisitivo da população local. Disso resulta um 

ciclo positivo de desenvolvimento econômico e social.

Exemplo

Um bom exemplo de empresa empenhada em melhorar as condi-

ções estruturais de seu cluster é a Yara, maior fabricante de fertili-

zantes minerais do mundo. A empresa percebeu que a falta de in-

fraestrutura logística em muitas partes da África estava impedindo o 

acesso eficiente do agricultor a fertilizantes e a outros insumos agrí-

colas essenciais, bem como ao transporte eficiente da colheita ao 

mercado. Para enfrentar o problema, a empresa investiu US$ 60 

milhões em um programa para melhorar portos e estradas e, com 

isso, criar corredores de crescimento agrícola em Moçambique e na 

Tanzânia. Essa iniciativa é feita com governos locais e tem o apoio 

do governo da Noruega. Só em Moçambique, os corredores devem 

beneficiar mais de 200 mil pequenos agricultores e criar 350 mil 

empregos. As melhorias vão contribuir para os negócios da Yara e 

para todo o cluster agrícola, gerando um efeito multiplicador.
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Segundo Porter e Kramer (2011), o lucro que envolve um propó-

sito social é uma forma superior de capitalismo – forma que permitirá 

à sociedade avançar mais rapidamente, e a empresas crescer ainda 

mais. O resultado é um ciclo positivo de prosperidade empresarial e 

social que torna sustentável o lucro.

Muitos dos pioneiros do valor compartilhado foram agentes com 

recursos mais limitados, como empreendedores sociais e empresas em 

países em desenvolvimento. Esses atores marginais conseguiram enxer-

gar com mais clareza as oportunidades. Assim, a lógica do valor com-

partilhado pode definir um conjunto de melhores práticas que toda em-

presa deve adotar e também será parte indissociável da estratégia.

As vantagens competitivas que resultam da criação de valor com-

partilhado em geral serão mais sustentáveis do que os avanços conven-

cionais em custo e qualidade. Com isso, é possível pôr fim ao ciclo da 

imitação e à competição de soma zero, afirmam Porter e Kramer (2011). 

No momento da tomada de decisão, algumas questões são sugeri-

das, sob a ótica do valor compartilhado:

•	 O projeto de um produto poderia incorporar benefícios sociais 

maiores?

•	 Estamos servindo a todas as comunidades que se beneficiariam 

de nossos produtos? Nossos processos e abordagens logísticas 

maximizam a eficiência no uso da energia e da água?

•	 Nossa nova fábrica poderia ser construída de modo a exercer um 

impacto maior na comunidade?

•	 Lacunas em nosso cluster reduzem a eficiência e a velocidade da 

inovação? De que maneira?

•	 Como tornar a nossa comunidade um lugar melhor para os 

negócios?

•	 Se pontos comerciais distintos são economicamente equivalen-

tes, com qual deles a comunidade local se beneficiaria mais?
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Os três caminhos para a geração de valor compartilhado se refor-

çam mutuamente. Fortalecer o cluster, por exemplo, permitirá mais 

compras no local e cadeias de suprimento menos dispersas. Produtos 

e serviços novos, que atendam às necessidades sociais ou sirvam a 

mercados ignorados, vão exigir escolhas na cadeia de valor em áreas 

como produção, marketing e distribuição. E novas configurações da 

cadeia de valor vão gerar demanda de equipamentos e tecnologia que 

poupem energia, conservem recursos e deem apoio a trabalhadores.

A geração de valor compartilhado envolve formas diversas de co-

laboração. Embora certas oportunidades de valor compartilhado pos-

sam ser exploradas pela empresa sozinha, outras instituições se bene-

ficiarão dos conhecimentos, da capacitação e dos recursos que vão 

além das fronteiras da atividade com ou sem fins lucrativos e do setor 

público ou privado.

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

CORPORATIVA (RSC)

CRIANDO VALOR  

COMPARTILHADO (CVC)

Valor: fazer o bem
Valor: benefícios econômicos e sociais 

em relação aos custos

Cidadania, filantropia, sustentabilidade
Criação de valor pela união de empresa e 

sociedade

Discricionária (voluntária) ou em resposta 

à pressão externa
Integrante na competição

Separada da maximização do lucro Integrante da maximização do lucro

Agenda é determinada por questões 

externas e preferências pessoais

Agenda é específica da empresa e é 

gerada internamente

Impacto limitado pela pegada corporativa 

e orçamento da RSC

Alinha todo o orçamento

da empresa

Exemplo: compra comércio justo
Exemplo: transforma contratos para 

aumentar a qualidade e os benefícios

Quadro 3 – Diferenças entre Valor Compartilhado e Responsabilidade Social Corporativa.

Fonte: Elaborado a partir de Porter e Kramer (2011, p. 8).
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Com os argumentos de Porter e Kramer (2011), assim como o 

apontamento de caminhos para uma estratégia de valor compartilha-

do apresentado neste capítulo, finalizamos esta seção com um qua-

dro comparativo entre Responsabilidade Social Corporativa e Criação 

de Valor Compartilhado.

Questionando valor compartilhado
Em março de 2011, a reportagem “Oh, Mr. Porter” (2011), da The 

Economist, importante revista americana, critica o texto de valor com-

partilhado (PORTER; KRAMER, 2011), por dizer que, apesar de con-

cordarem com a afirmação de que o sistema capitalista perdeu sua 

legitimidade, Porter está sendo ingênuo. O professor de Estratégia 

também foi criticado pelo fato de a lógica de valor compartilhado, a 

qual busca resultados econômicos e sociais, já ter sido defendida por 

Emerson (2003), que utilizou o termo blended value – “valor mistura-

do” (tradução nossa) –, para representar os resultados empresariais 

além do econômico-financeiro.

Por fim, é a vez de os escandinavos alertarem para o fato de que 

as argumentações de defesas de Porter já terem sido desenvolvidas 

por autores como Strand, Freeman e Hockerts (2015) e Strand e  

Freeman (2015), os quais mencionam que a teoria do valor compar-

tilhado é uma reafirmação da Teoria dos Stakeholders, cujo foco são 

as partes interessadas. Segundo a revista The Economist, quando 

Porter desenvolveu sua teoria sobre valor compartilhado, ele não ob-

servou que esta entraria em conflito com as 5 Forças – abordagem do 

próprio Porter. As 5 Forças de Porter demonstram a concorrência di-

reta entre fornecedores, clientes e demais empresas. Quando Porter 

cria a teoria do valor compartilhado, ele evidencia o sentido oposto 

da teoria anteriormente mencionada, cujo principal foco é mostrar 

que fornecedores, clientes e demais participantes da cadeia de valor 

podem se unir para a geração de valor mais amplo.
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Crane, Palazzo, Spence e Matten (2014) defendem que apresen-

tar valor compartilhado como uma inovação só faz sentido se, de fato, 

até agora a única finalidade da empresa tenha sido a de criar “valor 

econômico”. Porter e Kramer (2011, p. 9), nesse sentido, referem-se 

a empresas cuja “criação de valor tem uma visão estreita, otimizando 

a curto prazo o desempenho financeiro em uma bolha”.

Valor compartilhado não pode defender a ideia de que “o objetivo 

da empresa deve ser redefinido”, porque o que Porter e Kramer ofere-

cem é uma proposta direcionada a alguns projetos, ao invés de aten-

der a toda a empresa. Crane et al. (2014) esclarecem que o professor 

de Harvard, Robert Simons, argumenta que concorrer pelos interesses 

dos clientes e dos investidores é “a essência do negócio”. De fato, isso 

é realidade. No entanto, quem gostará de ser cliente ou investidor de 

empresas danosas à sociedade e ao meio ambiente?

Porter e Kramer estão buscando resolver um problema em nível 

de sistema (a crise do capitalismo), com nível meramente organiza-

cional. Na verdade, quando nos referimos à gestão existente em ma-

téria de RSC (e rótulos relacionados, tais como a ética empresarial, a 

sustentabilidade e a cidadania), há argumentos que indicam que esta 

literatura é em grande parte caricaturada por Porter e Kramer; tam-

bém é justo acrescentar que a maior parte dessa literatura raramente 

vai além da finalidade econômica da empresa. (CRANE et al., 2014).

Segundo Crane et al. (2014), Porter e Kramer fazem um caso elo-

quente para a ideia de que os impactos sociais das corporações estão 

agora tão claramente óbvios que é impossível para as empresas igno-

rá-los por mais tempo. Existem inúmeras abordagens na literatura atual 

de gestão que têm tentado uma visão mais abrangente da realidade 

social, e que, por sua vez, têm informado uma perspectiva mais ampla 

da finalidade da firma.
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1. Em primeiro lugar, tal como referido anteriormente, a teoria das 

partes interessadas (stakeholders) é provavelmente a mais longa 

abordagem para reconceituar a empresa como uma entidade mul-

tipropósito. Em seus diferentes níveis, a Teoria dos Stakeholders 

abraça a realidade social que as corporações afetam e são afeta-

das pela sociedade (nível descritivo), que a gestão saudável faz 

ligações com todos os grupos sociais em conta (nível instrumen-

tal) e que os direitos desses grupos é fornecer um pouco de legi-

timidade em como a empresa é executada (nível normativo).

2. Em segundo lugar, é característico da literatura de inovação social 

assumir que existem empresas, ou atividades dentro das empre-

sas, que deliberadamente seguem os objetivos sociais e ambien-

tais, ou seja, éticos, exclusiva ou juntamente com os econômicos. 

Esta literatura pode não procurar desenvolver uma nova teoria da 

empresa, mas tentar casar-se com a eficiência dos negócios com 

a realização de objetivos sociais mais amplos.

3. Em terceiro lugar, a Teoria Integrativa do Contrato Social (ISCT) 

recebeu considerável atenção na literatura de gestão e da RSC, 

mostrando a tentativa de entender os imperativos morais da so-

ciedade em que as empresas se encontram. Nesses casos, estas 

são menos focadas em negócios e mais focadas na sociedade. 

O que se pretende é conceituar diferentes valores morais de dife-

rentes públicos com os quais as empresas podem interagir. A 

ISCT baseia-se na existência de normas da sociedade e as trata 

como insumos para os contratos que regem as relações dos ato-

res sociais e da firma.

4. Finalmente, uma vertente mais recente da pesquisa sobre RSC 

centrou-se no papel “político” da firma. A partir da observação de 

que as corporações se tornaram participantes mais amplos na 
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governança das sociedades e, mais criticamente, a nível global, 

as corporações são frequentemente envolvidas a par dos gover-

nos. Esta vertente de investigação vê as empresas em uma situa-

ção em que as suas decisões não são apenas relacionadas com 

a perseguição de objetivos econômicos, mas também com os 

interesses e direitos daqueles que são governados por essas 

decisões.

A racionalidade de valor compartilhado e suas deficiências são, 

no mínimo, um lembrete para entender que a empresa como um em-

preendimento multiuso ainda é um problema não resolvido não ape-

nas na pesquisa de RSC, mas na disciplina de gestão em geral.

Isto nos mostra que não é uma questão de fechar os olhos para 

as críticas a Porter e a outros autores, mas de perceber que a gestão 

estratégica e a busca por resultados empresariais mais amplos do 

que os econômico-financeiros é um tema a ser refletido nas escolhas 

estratégicas e tomada de decisão.

Quadro síntese

Neste capítulo, você viu:

•	 Abordagens estratégicas orientadas para o desenvolvimento 

sustentável.

•	 Valor compartilhado.

•	 Introdução à Visão Natural de Recursos e à Inovação para a 

Sustentabilidade.
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Reflexão e aplicação

•	 É possível relacionar a abordagem competitiva da Organização 

Industrial (Capítulo 1), que inspirou a Teoria da Vantagem Com-

petitiva de Porter, com a racionalidade de Valor Compartilhado, 

defendida por Porter e Kramer (2011)? De que maneira?

•	 Assista ao vídeo “Michael Porter – Estratégia” (2011). Nele, 

Michael E. Porter define e aborda os ganhos obtidos.

MICHAEL PORTER – ESTRATÉGIA. Direção: ManagemenTV. São 

Paulo: HSM, 2011. Online. Disponível em: < https://www.youtube.

com/watch?v=s4ep36F4WTQ>. Acesso em: 7 jan. 2017.

•	 Você acha que é possível adotar uma estratégia para a sus-

tentabilidade? Quais os prós e os contras, as dificuldades e 

os benefícios?

•	 Imagine que você é o responsável pela decisão estratégica 

de uma organização. Qual seria a sua escolha em termos de 

orientação para a longevidade da empresa: foco no lucro 

apenas ou foco na geração de valores multidimensionais?

•	 Escolha uma empresa e analise a sua estratégia, avaliando o 

quanto a sua gestão está orientada para a sustentabilidade, 

passando pelos diversos temas trabalhados nesta obra.
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Debate

•	 Como transformar o contexto organizacional para que incor-

pore os conceitos de Valor Compartilhado?

•	 É possível a uma organização agir de forma proativa na con-

cepção de seus produtos e serviços, incorporando a socieda-

de? Que aspectos ela deve considerar?

•	 A adoção de princípios de RSC está contra ou a favor do lucro? 

Para ter lucro, a empresa deve agir de maneira irresponsável?

•	 O exemplo da empresa Odebrecht, com seu envolvimento na 

Operação Lava Jato, depoimento e condenação de seu pre-

sidente, em março de 2016, representa a responsabilidade de 

seu executivo principal. A responsabilidade do indivíduo se 

mistura à responsabilidade das organizações?

•	 De que maneira a Teoria dos Stakeholders pode contribuir para 

uma gestão orientada à Responsabilidade Social Corporativa?

Veja mais

Entenda melhor a inovação sustentável:

MENEZES, U.; KNEIPP, J.; BARBIERI, L.; GOMES, C. Gestão da 

inovação para o desenvolvimento sustentável: comportamento e 

reflexões sobre a indústria química. RAI – Revista de Administra‑

ção e Inovação, v. 8, n. 4, p. 88-116, out./dez. 2011. Disponível 

em: <http://www.revistas.usp.br/rai/article/view/79239/83311>. Acesso em: 

 7 jan. 2017.
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ro: Campus Elsevier, 2010.
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nal Journal of Management Reviews, v. 12, n. 1, p. 85-105, Jan. 2010.

Este estudo oferece, em primeiro lugar, contexto histórico e perspec-

tiva. Elabora uma breve discussão sobre os entendimentos de RSC e 
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alguns argumentos tradicionais, de longa data, a favor e contra a ideia 

de negócios assumirem qualquer responsabilidade com a sociedade 

para além dos fins lucrativos e maximizando o seu próprio bem-estar 

financeiro. Finalmente, descreve e resume alguns conceitos, pesquisas 

e práticas que têm caracterizado essa ideia de desenvolvimento.

CRANE, A.; PALAZZO, G.; SPENCE, L. J.; MATTEN, D. Contesting the 

value of “creating shared value”. California Management Review, v. 56, 

n. 2, p. 130-153, Dec./Feb. 2014.

Os autores formalizam sua contestação ao conceito de shared value 

(valor compartilhado) defendido por Porter e Kramer, alegando ser a 

proposta ingênua e utópica. Porter e Kramer são criticados por não 

apresentarem inovações com o tema “valor compartilhado” e contra-

dizerem a Teoria da Vantagem Competitiva de Porter (1996).

FREEMAN, R. E. Strategic management: a stakeholder approach. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

A obra foi publicada pela primeira vez em 1984 como parte da série 

Pitman em Negócios e Políticas Públicas. A abordagem teórica dos 

stakeholders representa um marco no gerenciamento estratégico das 

organizações e traz uma proposta para pensar em objetivos empresa-

riais que contemplem vários grupos de interesse ligados à organiza-

ção, e não apenas acionistas e donos. Esta obra é um tratado impor-

tante para quem deseja conhecer e entender teorias estratégicas.

FREEMAN, R. E.; HARRISON, J. S.; WICKS, A. C.; PARMAR, B. L.; DE 

COLLE, S. Stakeholder theory: the state of the art. Cambridge University  

Press, 2010.

Nesta obra, Freeman e outros autores apresentam a teoria dos sta‑

keholders após anos de seu surgimento e vários trabalhos realizados. 

A abordagem das partes interessadas tornou-se um trabalho que de-

fine a agenda para o que se chama Teoria dos Stakeholders. Os au-
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tores apresentam esta abordagem sob a ótica de diversas áreas de 

gestão, como estratégia, finanças, marketing, responsabilidade social 

corporativa e o próprio sistema econômico capitalista.

FRIEDMAN, M. The social responsibility of business is to increase its 

profits. The New York Times Magazine, p. 122-124, Sep. 1970.

Nesta reportagem, que inicialmente foi publicada pela The New York 

Times Magazine, em setembro de 1970, é feita uma crítica ao pensa-

mento da Responsabilidade Social Corporativa (RSC), uma vez que 

o autor alega que, na livre-iniciativa, declamar que o negócio não é 

uma causa “apenas” do lucro, mas também um meio de promoção 

“social” desejável é uma forma de defesa. O autor afirma que essa 

abordagem é ser uma forma de pregar o socialismo, e empresários 

que falam dessa maneira são “inconscientes fantoches”. O autor ar-

gumenta que a responsabilidade é relativa à pessoa e discute as ba-

ses da ética do indivíduo, e não da organização.

GHEMAWAT, P. A estratégia e o cenário dos negócios. 2. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2012.

O conhecido autor dá uma visão da estratégia empresarial e a forma de 

ampliar visões para a tomada de decisões a partir do conhecimento e 

mapeamento de canários – ambientes de negócios.

HART, S. L. A natural-resource-based view of the firm. Academy of 

Management Review, v. 20, n. 4, p. 986-1014, Oct. 1995.

Neste artigo, o autor busca ampliar a teoria estratégica Visão Baseada 

em Recursos e propõe um modelo de três linhas estratégicas motiva-

das por necessidades socioambientais e oportunidades que geram 

recursos e habilidades-fontes de competitividade para as empresas.
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HART, S. L.; DOWELL, G. A natural-resource-based view of the firm: 

fifteen years after. Journal of Management, v. 37, n. 5, p. 1464-1479, 

Sep. 2011.

Os autores fazem uma revisão da Visão Natural de Recursos (VNR), 

elaborada por Hart, em empresas que tenham utilizado elementos de 

teste dessa teoria. Em primeiro lugar, os autores consideram como a 

VNR pode beneficiar trabalhos recentes em capacidades dinâmicas, 

e, em seguida, estudam pesquisas recentes nas áreas de tecnologia 

limpa e de negócios na base da pirâmide.

HART, S. L.; MILSTEIN, M. B. Creating sustainable value. Academy  

of Management Executive, v. 17, n. 2, p. 56-69, May 2003.

Assim como a criação de valor para o acionista exige desempenho em 

múltiplas dimensões, os desafios globais associados ao desenvolvi-

mento sustentável também são multifacetados e envolvem questões 

econômicas, sociais e ambientais. Assim, este estudo desenvolve um 

quadro de valor sustentável que liga os desafios da sustentabilidade 

global à criação de valor para os acionistas pela empresa; a definição 

disso é a criação de valor sustentável pela empresa.

LAYRARGUES, P. P. A cortina de fumaça: o discurso empresarial verde e 

a ideologia da racionalidade econômica. São Paulo: Annablume, 1998.

A obra, baseada na dissertação de mestrado do autor, busca explicar 

como aconteceu, de fato, a transformação “verde” das organizações, 

a partir da década de 1980.

LEFF, E. Ecologia, capital e cultura: racionalidade ambiental, demo-

cracia participativa e desenvolvimento sustentável. Tradução Jorge 

Esteves da Silva. Blumenau: FURB, 2000.

A obra visa a busca de uma “racionalidade ambiental”, ou seja, a com-

preensão sobre os elementos que podem gerar a base de uma estratégia 

produtiva alternativa, em que a natureza se integra à lógica produtiva.
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MITCHELL, R. K.; AGLE, B. R.; WOOD, D. J. Toward a theory of stakehol-

der identification and salience: defining the principle of who and what 

really counts. Academy of Management Review, v. 22, n. 4, p. 853-886, 

Oct. 1997.

A teoria dos stakeholders tem sido uma forma para descrever o am-

biente de gerenciamento por anos, mas ela não alcançou um status 

teórico pleno. O objetivo deste artigo é contribuir com a teoria para a 

identificação das partes interessadas e a relevância baseada em sta‑

keholders, de modo que possam atribuir uma ou mais das três rela-

ções: poder, legitimidade e urgência. Ao combinar esses atributos, 

geramos uma tipologia das partes interessadas, as proposições rela-

tivas à sua relevância para os gestores da empresa, e as implicações 

de investigação e de gestão.

NILL, J.; KEMP, R. Evolutionary approaches for sustainable innovation 

policies: from niche to paradigm? Research Policy, v. 38, n. 4, p. 668-

680, Mar. 2009.

Neste artigo, os autores analisam a fundamentação teórica, os aspec-

tos instrumentais e as restrições de três abordagens evolucionárias 

que têm sido usadas em estudos empíricos voltados para políticas de 

desenvolvimento sustentável: gestão de nicho estratégico, gestão de 

transição e estratégias de tempo (janelas de oportunidade).

PORTER, M. E. What is strategy? Harvard Business Review, v. 74, n. 6,  

p. 61-78, Nov./Dec. 1996.

Michael Porter explora como as mudanças tecnológicas e de merca-

dos levaram ao surgimento de batalhas competitivas mutuamente 

destrutivas que prejudicam a rentabilidade de muitas empresas. O 

autor argumenta que a eficácia operacional, embora necessária para 

um desempenho superior, não é suficiente, porque as suas técnicas 

são fáceis de imitar. Em contraste, a essência da estratégia é escolher 

uma posição única e valiosa enraizada em sistemas de atividades que 
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são muito mais difíceis de igualar. Porter traça, assim, a base econô-

mica da vantagem competitiva para outro nível além das atividades 

específicas que a empresa realiza.

PORTER, M. E.; KRAMER, M. R. Philanthropy’s new agenda: creating 

value. Harvard Business Review, v. 77, n. 6, p. 121-130, Nov./Dec. 1999.

Neste artigo, Porter e Kramer questionam a validade da filantropia 

para as organizações e defendem que estratégias combinadas com 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC) se tornam recursos mais 

importantes para o negócio. Uma vez que a RSC pode estar presente 

no cerne do negócio, é possível rever produtos, mercados, clusters e 

oportunidades estratégicas. Os autores remetem à abordagem estra-

tégica dos stakeholders e incorporam a RSC como elemento-fonte de 

competitividade; com um olhar diferenciado para a cadeia de valor, 

esta pode ser conduzida de forma que se tenha lucros econômicos e 

ganhos sociais.

PORTER, M. E.; KRAMER, M. Creating shared value: redefining capi-

talism and the role of the corporation in society. Harvard Business 

Review, v. 89, n. 1-2, p. 62-77, Jan./Feb. 2011.

O artigo propõe o conceito de valor compartilhado, que se concentra 

nas conexões entre a sociedade e o progresso econômico, defenden-

do que estas têm o poder para desencadear a próximo onda de cres-

cimento global. As necessidades sociais, não apenas as necessida-

des econômicas convencionais, definem os mercados, e os danos 

sociais devem ser internalizados pelas empresas, contabilizando cus-

tos internos.

PRAHALAD, C. K. A riqueza na base da pirâmide. Porto Alegre: 

Bookman, 2005.

A falta de criatividade que esteve presente durante os anos 1980 e 

1990 na maioria das estratégias traçadas pelas multinacionais para os 
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mercados emergentes não alterou a magnitude de oportunidades na 

base da pirâmide, que é muito maior do que se imaginou. Prahalad  

defende que a verdadeira promessa do mercado está nos bilhões de 

pessoas que estão participando da economia de mercado pela pri-

meira vez. O autor sugere que as organizações multinacionais reve-

jam suas estratégias de globalização e adotem a lente do capitalismo 

inclusivo. Sua proposta é a obtenção de riqueza e, ao mesmo tempo, 

a geração de prosperidade aos mais pobres.

SCHARMER, C. O. Complexidade organizacional. In: Teoria U: como 

liderar pela percepção e realização do futuro emergente. Rio de Ja-

neiro: Elsevier, 2010. p. 42-62.

O autor apresenta um método, que chama de Teoria U, para que as 

pessoas possam aprender melhor e implementar adequadamente as 

mudanças exigidas por esse aprendizado.

SMITH, W. K.; LEWIS, M. W. Toward a theory of paradox: a dynamic 

equilibrium model of organizing. Academic Management Review,  

v. 36, n. 2, p. 381-403, Apr. 2011.

As autoras sugerem um modelo estratégico para que as empresas 

possam tratar melhor as tensões inerentes aos processos organiza-

cionais, obtendo assim melhores resultados.

STRAND, R.; FREEMAN, R. E.; HOCKERTS, K. Corporate Social Res-

ponsibility and Sustainability in Scandinavia: an overview. Journal of 

Business Ethics, v. 127, n. 1, p. 1-15, Mar. 2015.

Neste artigo, os autores consideram e defendem as tradições de en-

gajamento enraizadas na gestão baseada em stakeholders na Escan-

dinávia, incluindo a alegação de que o conceito recente de “criação 

de valor compartilhado” tem origens escandinavas, fatores institucio-

nais e culturais que incentivam fortes performances de responsabili-

dade social e de sustentabilidade. O objetivo do artigo é servir de 
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base para ajudar a estabelecer um paradigma de pesquisa global-

mente reconhecida dedicada a considerar a responsabilidade social 

e a sustentabilidade em um contexto escandinavo.

WHITTINGTON, R. What is strategy – and does it matter? 2. ed.  

Bedford Row: Cengage Learning EMEA, 2001.

Esta obra se propõe a apresentar abordagens de estratégia e como elas 

têm sido utilizadas, sem querer impor conceitos de estratégia. O autor 

busca contribuir para a formação de um pensamento estratégico.
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GLOSSÁRIO

Competitividade: concentração exclusiva de ganhos pela alocação 

de recursos, internamente à firma, entre eficientes produtores.

CED: Comissão de Desenvolvimento Econômico.

ECD: Estrutura, Conduta, Desempenho.

Estratégia: conduta de gestores no manuseio e alocação de recursos 

para a obtenção de retornos superiores.

Externalidades: conceito econômico que representa alterações de 

custos e benefícios para a sociedade derivados da produção de em-

presas ou alterações de custos e receitas de fatores externos.

ISCT: Integrative Social Contracts Theory (Teoria Integrativa do Con-

trato Social).

OI: Organização Industrial. Abordagem de competição baseada na 

Economia da Organização Industrial.

Paradoxal: referente a elementos contraditórios inter-relacionados (dua-

lidades), que existem simultaneamente e persistem ao longo do tempo. 

Esses elementos parecem lógicos quando considerados isoladamente, 

mas irracionais, incoerentes e absurdos quando justapostos.

PSC: Performance Social Corporativa.
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PRME: Principles for Responsible Management Education.

RSC: Responsabilidade Social Corporativa.

RSE: Responsabilidade Social Empresarial.

Stakeholders: qualquer grupo ou indivíduo que é afetado por ou que 

pode afetar o atingimento dos objetivos de uma organização.

Shareholders: acionistas e/ou sócios da empresa.

Sustentabilidade econômica: estabilização dos níveis de consumo 

per capita de acordo com a capacidade de carga do planeta.

Sustentabilidade organizacional: nível de desenvolvimento susten-

tável que a organização pratica e a capacidade de se manter em 

longo prazo.

Tensão: sentido figurado que significa o estado de algo que ameaça 

romper-se.

TS: Teoria dos Stakeholders.

VBR: Visão Baseada em Recursos. Abordagem de competição ba-

seada na Economia Chamberliniana.

VNR: Visão Natural de Recursos. Abordagem de competição que usa 

como base a VBR e a integração com recursos naturais e ambientais.
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