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A evolução da sociedade colocou diversos desafios para as empresas, como precisar competir 
num ambiente de negócios bastante diferente do existente no último século, envolvendo 
aspectos como o posicionamento das empresas diante da sociedade e o seu relacionamento 
com as partes interessadas. 
 
O ambiente tradicional de negócios era marcado pela interação quase exclusiva das empresas 
com as partes interessadas envolvidas diretamente no negócio, como clientes, investidores, 
fornecedores, empregados e governos. O novo ambiente incorporou partes interessadas não 
tradicionais, como consumidores, comunidades, ONGs e universidades, cuja relação com as 
empresas é por vezes apenas indireta. Esses atores agem por meio de redes locais e globais, 
às vezes separados por oceanos físicos e culturais, mas capazes de gerar pressões que podem 
impactar estrategicamente as empresas, influenciando as licenças legais e sociais para operar 
o acesso ao capital, a posição no mercado, a imagem e a reputação - em suma, o seu valor de 
mercado. 
 
Várias empresas vêm-se empenhando na adaptação a esse novo ambiente, o que requer 
mudanças culturais nem sempre fáceis, como a aceitação da legitimidade de outros ângulos de 
olhar e a abertura para examinar o questionamento de posições antes tratadas como dogmas. 
 
Uma das mudanças mais importantes está associada ao reposicionamento da missão das 
empresas - sua razão de existir. No ambiente tradicional, a missão consistia em gerar valor 
para as partes envolvidas diretamente no negócio. No novo ambiente, a expectativa da missão 
se ampliou, passando também a englobar a geração de valor para o restante da sociedade. É 
uma missão a que a maioria das empresas já atendia sem se dar conta. A atual crise 
econômica destacou esse fato ao mostrar que o desaparecimento de várias empresas em 
situação de risco traria efeitos dramáticos não só para suas partes interessadas tradicionais, 
como para toda a sociedade. 
 
É com base nesse novo ângulo de olhar que muitas empresas têm revisto sua missão, 
enfatizando o valor gerado para a sociedade e estabelecendo a partir daí princípios, políticas e 
estratégias que a viabilizem. 
 
Não menos importante é a forma de relacionamento das empresas com as partes interessadas 
não tradicionais, que envolve em essência a sua relação com o poder. No ambiente tradicional, 
o poder mais visível era o governo, representado por suas esferas - Executivo, Legislativo e 
Judiciário. A relação com o poder público é ditada por regras e procedimentos construídos por 
gerações, baseados na hierarquia e na autoridade. 
 
O novo ambiente de negócios fez surgir um polo alternativo de poder, representado pelas 
redes de atores sociais. Espelhando a própria internet, é um poder difuso, sem um ator 
dominante, mas nem por isso menos influente. O seu fortalecimento decorreu do processo de 
globalização, que, ao mesmo tempo que demoliu as fronteiras da comunicação, limitou o poder 
dos governos. 
 
Acostumadas a lidar com o modelo tradicional de poder, as empresas vêm procurando as 
melhores formas de lidar com esse novo poder e diversas já avançaram bastante. Para essas 
empresas, a sustentabilidade é a direção principal do novo caminho, e para segui-la já não é 
suficiente decorar a sala de visitas com os seus sucessos. É preciso reavaliar também as 
fundações e estruturas, internalizando a sustentabilidade no seu processo de gestão, 
adaptando sua governança às melhores práticas, fazendo com que a sua comunicação seja 
orientada pela transparência, estabelecendo relacionamentos de maior proximidade com as 
partes interessadas - em que haja espaço para ouvir, refletir e construir juntos - e engajando-
se solidariamente com o poder público e os segmentos sociais na transformação do entorno, 
de forma a promover o desenvolvimento sustentável. 
 



A sustentabilidade é uma estrada com um final que se desloca. Embora pareça que o fim 
nunca chega, a única alternativa é continuar em frente. É esse o espírito que tem possibilitado 
que muitas empresas venham se examinando criticamente e progressivamente, adaptando-se 
ao novo ambiente de negócios e possibilitando a geração sustentável de valor, ao longo do 
tempo, para si próprias e para a sociedade.  
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