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Durante as últimas décadas, empresas transnacionais líderes em seus setores de atuação 
revisaram seus princípios gerais de negócios para incluir o compromisso de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável, e muitos relatórios estratégicos corporativos vem demonstrando 
esse progresso. Essas empresas fizeram esse compromisso porque acreditaram que está seria 
a melhor direção para seus negócios na atualidade; o melhor caminho para construir uma 
posição de liderança e incrementar suas performances de longo prazo e aumentar sua 
prospecção de clientes. 
 
Por quê? Porque hoje, o critério para o sucesso é muito mais amplo que no passado. Nós 
vivemos num mundo onde algumas pessoas têm escolhas infinitas – de produtos, 
fornecedores, parceiros de projeto e oportunidades de investimento. Empresas lucrativas serão 
aquelas que trabalharão mais arduamente para ter certeza que elas estão em sintonia com as 
necessidades e aspirações da sociedade. 
 
Consumidores, investidores, comunidades e parceiros de negócios querem de forma cada vez 
maior negociar com aqueles que eles vêem compartilhando seus valores e suas preocupações 
com questões sociais e ambientais. Pessoas querem trabalhar para empresas que vão bem 
financeiramente, mas que também agem com ética – uma empresa que é vista e conhecida 
como sendo responsável e comprometida em suas ações e em seu pensamento. 
 
Obviamente, as empresas não devem ser seduzidas a prover todas as respostas para 
problemas ambientais e sociais complexos. Como também, as empresas não devem perder de 
vista a necessidade de criar condições que assegurem que elas permaneçam nos negócios e 
forneça a sociedade recursos para cobrir suas prioridades. 
 
O Progresso depende das pessoas que visualizam o desafio do novo dizendo “Como?” Como 
nós conseguiremos construir um futuro promissor para nossas empresas através da procura de 
novas oportunidades que vão ao encontro para atender os critérios ambientais, sociais assim 
como os econômicos? Como conseguiremos fazer nossas empresas conhecidas por atividades 
que trazem benefícios social e econômico com o mínimo de impacto ambiental? Como 
poderemos mostrar que o lucro não é incompatível com compromisso com o planeta e para 
suas pessoas? 
 
Encontrar as respostas para essas questões, e colocando elas em prática diária, não irá 
acontecer através de esforços da gerência sênior sozinha. Todos, em qualquer lugar, devem 
procurar o melhor caminho para fazer sua parte em seu próprio local. 
 
Como estudo de caso podemos citar a empresa brasileira Aracruz Celulose como sendo 
benchmarking para contribuição de ações de desenvolvimento sustentável. 
http://www.aracruz.com.br/minisites/ra2005/localaracruz/ra2005/pt/rs/index.html 
 
O compromisso com o desenvolvimento sustentável é como olhar para um caleidoscópio. Cada 
vez que você o vira, figuras diferentes aparecem. Nós precisamos focar nas partes, como 
também nas figuras que possam ser formadas quando colocadas juntas em novos caminhos. 
Desta forma, através de novas atitudes, novas opções e vibração é que veremos empresas que 
desejam ter um papel de liderança em abordar problemas relacionados ao desenvolvimento 
sustentável. 
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