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A sustentabilidade é um tema que passou a ser bastante discutido no meio acadêmico e
empresarial a partir dos anos 90. Esta discussão leva em conta a busca pelo equilíbrio entre as
questões sociais, ambientais e econômicas, garantindo que o comportamento atual não
comprometa as futuras gerações (Elkington, 1999). Porter e Kramer (2007) com uma visão
mais contemporânea sobra a temática da sustentabilidade, afirmam que o tema
responsabilidade socioambiental está deixando de ser analisado como processo periférico nas
organizações para ser introduzido no seu “core”, ou seja, as empresas passam a conectar seu
sucesso financeiro e econômico com o progresso da sociedade do seu entorno. O que também
é observado no trabalho de Porter e Kramer (2011) é a Criação de Valor Compartilhado como
forma de conectar os fatores sociais e econômicos e desta forma proporcionar maiores
benefícios para a sociedade. Acompanhando este pensamento, Biticciet al. 2012, afirmam que
as práticas e medidas de performance são comuns a todos os setores e também a medida que
se avança para o futuro existe o crescimento da ideia de que o mundo que conhecemos está
mudando, tanto no aspecto ambiental quanto na área de negócios. Temas como aquecimento
global, a sustentabilidade do planeta estão se tornando temas chave para todos desde cidadãos
isolados até pequenas e grandes organizações. Tendo em vista também que recentes estudos
dão conta de que vantagens competitivas de longo prazo são raras e estão reduzindo seu
tempo de duração, Dáveni, (2009), surge no campo acadêmico e empresarial a possibilidade
de

se

associar a

sustentabilidade

ambiental às

estratégias

nas

organizacionais.

Sustentabilidade, que neste estudo será tratada como um recurso estratégico, que segundo
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Barney (1991) podem ser todos os recursos, capacidades, processos organizacionais, atributos
da firma, informações, conhecimento etc. controlados por uma organização, que possibilite as
empresas implementar estratégias que aprimorem sua eficiência e efetividade. A partir do
exposto acima foi definido o seguinte problema de pesquisa: como a sustentabilidade
ambiental tem sido abordada sob o ponto de vista dos recursos estratégicos? Como objetivo
geral o artigo se propõe a buscar responder o problema de pesquisa, que está sendo proposto
que é de identificar como a sustentabilidade ambiental tem sido tratada do ponto de vista
estratégico, mediante uma análise dos estudos realizados de 2000 a 2017 na base EBSCO.
Como suporte para o objetivo principal, buscamos atender os seguintes objetivos específicos:
identificar a forma com que a sustentabilidade tem sido tratada nos estudos analisados;
identificar a relação entre sustentabilidade e estratégia organizacional; verificar como a
sustentabilidade pode ser analisada sob o ponto de vista da VRB; identificar a
sustentabilidade ambiental como recurso estratégico na busca de melhor performance
organizacional.

Sustentabilidade

organizacionalEm

muitas

empresas

o

termo

sustentabilidade está relacionado à questões econômicas, financeiras, produtos e serviços. A
dedução empírica para esta afirmação é que estas organizações provavelmente, ao longo do
tempo, estarão em busca permanente de novas vantagens competitivas e consequentemente
atenderão os desejos das partes interessadas (Florea, Cheung e Herndon, 2012). Steureret
al. 2005 trazem um exemplo que a prosperidade econômica e a sustentabilidade estão
diretamente ligadas ao desempenho financeiro e a competitividade a longo prazo, e que isto
proporciona impactos econômicos e financeiros em toda a cadeia de suprimentos e demandas.
Sustentabilidade AmbientalAs políticas governamentais começaram a ter influência nas
empresas a partir da década de 60 e as respectivas respostas dos setores empresariais ao
crescimento da regulamentação social foi consistente com o uso das estratégias de
"gerenciamento de domínio". Era a forma para lidar com a incerteza ambiental em relação às
ações governamentais (Koo, Chunga e Ryoo, 2013). Após este período os gestores
corporativos iniciaram uma transição de perfil tornando-se cada vez mais conscientes,
preocupados com a legislação e motivados a influenciar as políticas governamentais
(SHAFFER, 1995). Visão Baseada em Recursos – VBR ,Muitas críticas sugerem que a
maior parte da variação na rentabilidade da unidade de negócios não está relacionada com os
efeitos da indústria (SCHMALENSEE,1985 e RUMELT, 1991). A VBR trabalha ideias
opostas à perspectiva IO, colocando mais ênfase nos recursos disponíveis pela empresa. O
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tema trabalha a identificação dos recursos que são importantes para a estratégica da
organização, empregando-os efetivamente como forma de obtenção de vantagens
competitivas em relação as empresas concorrentes do setor (BARNEY, 1986; AMIT E
SCHOEMAKER, 1993). Posteriormente Wernerfelt (1984) definiu VBR como os ativos
(tangíveis e intangíveis) que estão ligados semi-permanentemente à empresa. Como exemplo
destes ativos o autor elenca os nomes de marcas, conhecimento interno de tecnologia,
emprego de pessoal qualificado, contatos comerciais, maquinário, procedimentos eficientes e
capital. Wernerfelt (1984) introduziu ainda o conceito de "barreira de posição de recursos",
uma situação em que uma empresa é capaz de manter uma posição relativa em relação a
outras empresas em virtude dos recursos que controla. Estratégias e Resultados relativos à
Sustentabilidade AmbientalDe acordo com Sharma e Vredenburg, (1998) estratégias
ambientais proativas podem invocar os processos sugeridos pela VBR da empresa e levar a
vantagem competitiva. As empresas que abraçaram iniciativas ecologicamente receptivas sem
possuir proatividade estratégica podem não conseguir obter ativos relacionais ou baseados no
mercado intelectual. Os autores relatam ainda que a implementação de ações ambientais bemsucedidas decorrem de atitudes estratégicas pró-ativas das empresas, queconsequentemente
receberão novos ativos de acordo com a visão positiva de mercado. Em outras palavras, a
proatividade estratégica modera a relação entre a estratégia de marketing ambiental e os ativos
baseados no mercado.Procedimentos MetodológicosA pesquisa realizada trata-se de uma
pesquisa de caráter descritivo, que segundo Cooper e Schindler (2011), é uma pesquisa na
qual é possível descrever um assunto, no caso a Sustentabilidade como Estratégia nas
organizações. O presente artigo é caracterizado como um Meta Estudo, que segundo Rossoni
(2006), tem como característica principal o levantamento de conclusões sobre a produção
acadêmica em determinado tema de pesquisa, a partir da análise de elementos presentes em
artigos. Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado o método qualitativo com a busca
das informações em dados secundários que neste caso foram estudos já realizados disponíveis
na base EBSCO. Nesta referida base foram coletadas publicações entre os anos de 2000 e
2017, a partir da busca pelas palavras: sustainability, VBR orresourcebasedview. Com seleção
no assunto dos referidos artigos. Na pesquisa realizada foram encontradas inicialmente oitenta
e quatro publicações. Destas, onze traziam dissertações e outros documentos, que forma
descartados. Restaram ainda vinte e três publicações duplicadas e dois estudos fora do âmbito
da investigação. Restando assim quarenta e oito artigos que foram incluídos de fato no
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presente Meta Estudo. Para análise dos dados foi realizada uma análise de conteúdo, que
segundo Bardin (2011) é a análise que visa a representar o conteúdo de um documento sob
forma diferente do original, a fim de facilitar a sua consulta e referenciação. Para sistematizar
a análise após a revisão dos casos, foram definidos critérios de análise comuns a todos para
desta forma facilitar a análise dos resultados.Análise e discussão dos resultadosAo iniciar a
análise dos resultados, é possível verificar que a Responsabilidade Social Empresarial (RSE)
ou a Responsabilidade Socioambiental, tem sido incorporada por empresas de diversos
setores. Algumas empresas já possuem este conceito inserido de forma natural em seus
processos, como pode ser identificado na empresa Patagônia, que apesar de ser um estudo de
caso individual, trata-se de uma empresa que realmente incorporou os conceitos de RSE, pois
já não tem como objetivo principal somente o lucro, ou o retorno sobre as ações da empresa
(FOWLER e HOPE, 2007). A influência dos stakeholders na postura estratégica
sustentávelA participação dos Stakeholders ou partes interessadas no envolvimento das
organizações, é um fator relevante e que surge com muita representatividade nas análises. Isto
ocorre em função das pressões atuais existentes na busca por produtos ambientalmente e
socialmente responsáveis. Estas pressões podem ser oriundas da cadeia de suprimentos,
regulando ou também por grupos de pressão, esta pressão pode também emitir um efeito
negativo do ponto de vista dos gestores. (MARTI e SEIFERT, 2013; GAMERO, AZORÍN e
CORTES, 2011). Sustentabilidade como um recurso organizacionalNas empresas que
possuem este foco na gestão, que são empresas que valorizam o equilíbrio relacionado aTriple
BottomLine (TBL), é possível identificar que existe uma grande diferença com relação ao
modo com que estas organizações tratam a vantagem competitiva. Foi analisado que o foco
não está somente em questões financeiras e mercadológicas, mas também surge o conceito de
Colaboração (GLAVAS e MISH, 2015), que é uma visão contrária a tradicional de VBR,
onde a gestão e o foco são exclusivamente relacionados a ações para ganhos econômicos e o
meio ambiente é visto como externo à empresa (GLAVAS e MISH, 2015). Surge assim um
conflito, pois no conceito tradicional de VBR, os lucros financeiros são vistos como o
primeiro objetivo e devem estar conectados ao core business da empresa (CHAKRABARTY
e WANG, 2012). Estratégia e sustentabilidadeDo ponto de vista estratégico os artigos
analisados apresentam resultados que refletem desde a inserção da variável estratégia nos
conceitos de visão e missão organizacional, passando por modelos de trabalho que alteram a
visão de mercado relacionados as ações de sustentabilidade e também fazem uma análise de
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modelos práticos de inserção da sustentabilidade nos negócios, sempre buscando a visão
estratégica como modo de trabalho.Com o objetivo de transformar o mercado, algumas
empresas estudadas partem de uma visão de não trabalhar como concorrentes, mas sim
visualizando os outros participantes do mercado como importantes contribuidores para
atender a sua missão social e ambiental. Assim, ao invés de lutar por mercado estão
procurando fazer com que o mercado cresça como um todo, proporcionando um crescimento
à várias empresas. Também surge a visão de que deve ser realizada uma análise do impacto
causado ao meio ambiente e a sociedade como temas centrais, como preocupações com a
possibilidade de surgimento de novos nichos de mercado, mudando assim as percepções da
sociedade (GLAVAS e MISH, 2015).Performance e sustentabilidadeNesta parte da análise
são apresentados resultados das pesquisas que apontam para a relação entre a sustentabilidade
e a performance das empresas. São considerados neste momento a visão de retorno financeiro
em função dos investimentos e do posicionamento alinhado a um comportamento
socioambiental exemplar.De acordo com Cordeiro e Tewari (2015) as empresas são mais
propensas a investir em iniciativas verdes se acreditam que esses investimentos tornam seus
proprietários mais ricos. Os investidores do mercado de ações reagem positivamente aos
rankings, principalmente de RSE e ambiental. Os dados sugerem que os mercados parecem
aprovar o desempenho ambiental superior e, portanto, não pode haver conflito entre a busca
do valor para o acionista e a busca de RSE. Quanto ao tamanho das empresas a pesquisa de
Cordeiro e Tewari (2015) aponta que as empresas maiores se beneficiam mais com os
rankings superiores, isto ocorre, pois há maior visibilidade e vulnerabilidade à influência dos
interessados. Considerações finaisO presente estudo traz dados bastante relevantes
atendendo a proposta inicial deste estudo que foi de analisar a sustentabilidade do ponto de
vista estratégico como um recurso. É possível afirmar que em um primeiro momento existem
contradições quanto a efetividade da adoção de iniciativas sustentáveis por organizações,
tendo em vista a dúvida quanto ao retorno a ser alcançado.Por fim a relação entre estratégia e
performance foi analisada e é possível afirmar que um grande número de empresas está se
direcionando ao mercado de uma forma sustentável ambientalmente, ou seja, buscando sim a
sustentabilidade financeira como um dos objetivos, mas talvez não mais o principal objetivo.
É possível que no mercado atual estejam surgindo organizações que possuam um foco
ambiental e social que combinado com os resultados financeiros possam estar alterando o

Caxias do Sul – RS, de 02 a 04 de outubro de 2017

898

perfil das empresas e com isso mudando o perfil dos negócios, na busca de uma sociedade
mais justa respeitando o meio ambiente.
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