
Atualmente, é comum que as pessoas entendam por sustentabilidade 

ações que não agridem o meio ambiente. Porém, ser sustentável é muito mais 

do que isso. Segundo o dicionário, sustentabilidade significa "estado de equilíbrio 

social, econômico e ambiental em um sistema produtivo, que se perpetua no 

tempo, garantindo a existência deste para as presentes e futuras gerações". 

A partir dessa definição, pode-se compreender que uma empresa que age 

de forma sustentável está garantindo que as futuras gerações usufruam das 

mesmas condições de vida que há hoje, seja no campo social, humano, ambiental 

ou econômico. Ou seja, a sustentabilidade não se restringe apenas à preservação 

dos recursos naturais, mas às condições sociais e ao ambiente econômico, 

mantendo suas condições e oportunidades. 

O consumo aliado ao momento histórico atual, de fortes apelos ambientais, 

tem causado uma conscientização ainda maior nas pessoas. Com isso, os 

consumidores manifestam preferência às empresas que demonstram possuir 

um alinhamento com esta ideologia. Assim, ser sustentável, hoje, representa um 

forte diferencial entre as marcas no mercado. 

Segundo Rosangela Bacima, especialista em Gestão Sustentável e Sócia-Diretora 

da RB - Responsible Business (www.rbrb.com.br)-é preciso lembrar que a postura 

sustentável e a adoção de atitudes sustentáveis é uma mudança na cultura e 

nas práticas de gestão da empresa. Ou seja, é um processo que leva certo tempo, 

precisando, então, de planejamento e acompanhamento. "Na medida em que 

é implantado, as resistências são vencidas e os resultados começam a aparecer. 

A gestão sustentável ajuda em todos os sentidos: melhora processos internos, 

reduz desperdícios, gera economias, aumenta a rentabilidade, cria oportunidades 

de negócio, melhora relacionamentos com cada público da empresa, conquista 

reconhecimento interno e externo e posiciona a empresa no mercado de uma 

forma mais estável e duradoura", afirma. 

http://www.rbrb.com.br


A primeira reação das empresas, ao perceberem esse 

movimento pró-sustentabilidade, foi de incluir elementos 

em suas comunicações que refletissem uma imagem 

ecologicamente correta. Porém, como muitas marcas não 

refletiam a realidade de suas ações em sua comunicação com 

o consumidor, essa estratégia perdeu eficiência. Com isso, as 

pessoas passaram a buscar indícios e comprovações de que 

realmente as ações das empresas eram coerentes com o seu 

discurso. Assim, muitas empresas perderam valor de marca, pois 

passaram a ser vistas pelos consumidores como oportunistas. 

Renato Senatore, especialista em Desenvolvimento de Novos 

Negócios, explica que, hoje, as empresas não devem buscar 

a sustentabilidade em todos os campos só para atender aos 

anseios de seus consumidores, mas, sim, por acreditar que este 

é o único caminho para garantir a continuidade da sociedade; 

e, por consequência, o único modo de continuar encontrando 

oportunidades comerciais capazes de levá-las ao crescimento e à 

longevidade. "Incorporada essa ideologia e concretizadas as ações 

para viabilizá-la, os consumidores virão por si só, pois a identidade 

destes com os valores da empresa será, então, legitima", assegura. 

Rosangela assegura que, de fato, os consumidores têm 

olhado mais para as práticas sustentáveis das empresas, 

com mais consciência dos impactos ambientais e sociais 

que elas podem causar e querendo informações sobre todo 

o seu processo produtivo. "Para atender às expectativas, 

as empresas devem demonstrar, com ações concretas, 

uma postura sustentável, indo além das propagandas 

institucionais, da comunicação de projetos ou iniciativas 

pontuais. Uma postura sustentável aparece já na missão da 

empresa, em seu posicionamento, nos seus macro-objetivos, 

nas estratégias que define para atingir o seu mercado e o seu 

público. Independentemente do porte da empresa, a postura 

sustentável começa com a alta direção, que vai definir os 

rumos e orientar as decisões do negócio considerando a 

sustentabilidade", comenta. 

Segundo Wagner Bocianoski, Supervisor Comercial da 

Gráfica Oceano, empresa engajada com a sustentabilidade, 

as marcas devem investir em novas tecnologias de produção 

que diminuam os impactos no meio ambiente, conscientizar 

os funcionários e estar sempre de olho em novas alternativas 

sustentáveis. "Por mais insignificante que uma ação possa 

parecer, ela sempre contribui para um futuro melhor", afirma. 



da motivação da empresa, o que vale são os resultados. "Se 

a proposta e as iniciativas da empresa forem adequadas e 

trouxerem reais benefícios à sociedade e ao ambiente, o círculo 

virtuoso da sustentabilidade estará estabelecido", afirma. 

Ser sustentável traz a necessidade de investimentos pela 

empresa. A princípio, a sustentabilidade custa a mesma coisa, 

porém tende a ser uma fonte considerável de resultados. 

Com isso, percebe-se que é extremamente vantajoso aos 

negócios adquirir esta ideologia. 

Segundo Senatore, não só vale a pena se tornar uma 

empresa ecologicamente correta, como é fundamental que 

a forma de pensar a produção e o consumo seja modificada, 

alinhando-se ao conceito de sustentabilidade. 

Para Rosangela, não há dúvidas de como é positivo esse 

posicionamento empresarial, especialmente por garantir 

uma atuação moderna, inovadora e adequada à realidade, 

com a qual se atingem objetivos de negócio ao mesmo 

tempo em que atende às exigências e necessidades da 

sociedade. "É isso que faz a empresa crescer e garantir 

sua perenidade. Os lucros e resultados financeiros serão a 

consequência natural disso", assegura. 

A partir de sua experiência em sustentabilidade, Bocianoski 

afirma que começar com as mudanças em seu "próprio quintal" 

é fundamenta! para expandir esse conceito na empresa, 

porém sem perder a essência dos negócios. "Acima do retorno 

financeiro ou destaque que a empresa possa ter, o que importa, 

de fato, é a preocupação com o meio ambiente. Trabalhar de 

maneira ecologicamente correta está em nosso DNA", comenta. 

Tendência 
"Não é mais uma tendência, é uma realidade, uma exigência 

que atinge as empresas em todos os setores e níveis de 

desenvolvimento", afirma Rosangela. Para ela, a empresa é quem 

deve definir em que patamar quer estar: se quer tomar a iniciativa 

ou esperar ser cobrada por isso. "Na realidade, ser sustentável é 

uma evolução necessária depois de séculos de atuação predatória 

da humanidade. Hoje, é uma condição básica para a permanência 

da empresa no mercado em longo prazo", assegura. 

Bocianoski concorda com Roberta. Segundo ele, hoje, ser 

sustentável é uma necessidade, uma vez que os recursos 

estão cada vez mais escassos. "As empresas possuem 

a obrigação de expandir o conceito e ser um agente de 

mudança na sociedade", comenta. 

Segundo Senatore, enquanto as perspectivas de um futuro 

assustador (não só no campo ambiental, mas também social) 

estiverem presentes, as pessoas continuarão a se preocupar 

com isso. "Acredito que o momento que vivemos hoje reúne 

as principais condições para causar uma real mudança na 

forma de produzir e consumir. Se isso realmente acontecer, ser 

sustentável será algo mais natural ao ser humano", finaliza. 
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