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A Sustentabilidade Empresarial impôs-se
na agenda das empresas de forma definitiva.
Desde os anos 70 do século passado, há um
movimento continuo e progressivo em direção
à incorporação dos princípios da Sustentabili-
dade na gestão empresarial.

Hoje, no início do século XXI, este fato nun-
ca esteve tão vivo. É sabido que as empresas
que desejam sustentar uma posição e conso-
lidar uma imagem de instituição socialmente
responsável, precisam voltar as suas atenções
para este cenário, envolvendo os seus proces-
sos internos e externos.

Entretanto, uma eventual ansiedade pela
aplicação imediata dos princípios da Susten-
tabilidade Empresarial, tais como Investimento
Social Privado e Relatório de Sustentabilidade,

pode levar as empresas a cometerem um equí-
voco. Este resulta fatalmente em ações inade-
quadas, mal estruturadas e imprecisas. Tendo
esta questão em vista, a implantação dos prin-
cípios para uma gestão sustentável precisa
ser construída com base em um planejamento
consistente, racional, seguro e estratégico.

A prática cotidiana da Sustentabilidade
Empresarial implica na incorporação de prin-
cípios primordiais. Porém, a aplicação destes
não pode ser abreviada ou deturpada em troca
da conquista imediata e superficial de reconhe-
cimento midiático. Tais princípios primordiais
são, por exemplo, um plano de ação estraté-
gico, o enraizamento de conceitos e metodolo-
gias, uma análise profunda do vínculo do core
business da empresa com o investimento que
se deseja fazer e com a atuação que se deseja
ter e o engajamento de stakeholders (ou partes
envolvidas). Todos estes processos levam tem-

po para amadurecer e se incorporar na gestão
empresarial, sendo que os seus efeitos, tanto
para quem é impactado quanto para a empre-
sa - em forma de reputação -, surgirão lenta,
mas consistentemente.

O que se viu e o que ainda se vê no Bra-
sil é a apropriação, por parte de determinadas
empresas, dos conceitos da Sustentabilidade
Empresarial sem que possuam uma base sólida
para implementá-los. O resultado disso se apre-
senta em forma de ações desconectadas e da
emissão de opiniões precipitadas. Uma empresa
com os valores da Sustentabilidade incorpora-
dos conceitua, planeja e atua. E para atingir este
estágio, ela deve promover um processo interno
de profunda transformação em sua gestão.
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