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RESUMO 

A partir de uma revisão teórica dos modelos mais utilizados pela academia para a 
categorização de empreendimentos sustentáveis, o presente trabalho partiu das 
proposições de Young and Tilley (2006), Elkington (2012), Porter e Kramer (2006) 
para fazer uma análise das relações entre os elementos do Triple-Bottom Line (TBL) 
e as fontes de vantagem competitiva empresarial. Esse esforço nos permitiu agrupar 
os estudos em duas categorias de empreendimentos, em função da relação entre as 
práticas de sustentabilidade e seus modelos de negócio. Um primeiro grupo de 
empreendimentos trata as dimensões ambientais e sociais com ações denominadas 
aqui como compensatórias, ou seja, a partir dos resultados da atividade econômica a 
organização destina parte do faturamento para ações ambientais e/ou sociais que não 
estão diretamente ligadas à sua operação. O segundo grupo são empreendimentos em 
que a dimensão econômica alcança resultados a partir de um modelo de negócios 
ou core business que atua sobre o TBL de forma direta e indissociável (orientação 
integradora). Por meio de um estudo de caso, a presente dissertação propõe uma 
análise de como as práticas sustentáveis se relacionam com a vantagem competitiva 
em empreendimentos de pequeno porte. Os resultados observados no estudo de caso 
apresentam relações compensatórias no que tange às práticas do empreendimento 
estudado, demostrando ainda, uma baixa percepção dos consumidores em relação 
às práticas sustentáveis do empreendimento.  
 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Vantagem competitiva. Empreendedorismo 
sustentável. 



	  

ABSTRACT 

Starting from a theoretical revision of the most used models by the academy for 
categorizing sustainable entrepreneurhip, the present work explores the propositions 
of Young and Tilley (2006), Elkington (2012), Porter e Kramer (2006) and makes an 
analysis of the relationships among the elements of Triple-Bottom Line (TBL), and 
sources of competitive business advantage. This effort allowed us to group the 
studies in two categories of enterprises, in function of the relationship between the 
sustainability practices and their business models. A first group of enterprises treats the 
environmental and social dimensions with actions denominated here as compensatory, 
in other words, starting from the results of the economical activity the organization 
dedicates part of the revenue for environmental and/or social actions that are not 
directly linked to the operation of the company. The second group refers to 
enterprises in which the economical dimension reaches results from a business 
model or core business that act on TBL in a direct and indissociable way (integrated 
orientation). Through a study case of this thesis proposes an analysis of how 
sustainable practices relate to the competitive advantage in small enterprises. The 
results observed in the case study presented compensatory relations regarding 
development of the practices studied, showing also a low perception of consumers in 
relation to sustainable practices of the enterprise. 
 
Keywords: Sustainability, Competitive advantage. Sustainable entrepreneurship. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em meados da década de 1960, líderes de todo o mundo, buscando frear os 

impactos negativos gerados pela atividade humana no ambiente e na sociedade, 

promoveram os primeiros encontros sobre a sustentabilidade, com o intuito de 

promover políticas governamentais por meio de acordos de coalisão internacional 

que garantissem o desenvolvimento da sociedade de forma igualitária e com menos 

danos à natureza.  

Em 1962, em uma conferência sobre a biosfera em Paris, o tema 

sustentabilidade deu seus primeiros passos, porém, foi em uma conferência de 

Estocolmo, em 1972, que o tema ganhou grande relevância e alcance mundial. Esse 

evento é considerado o primeiro encontro oficial sobre a temática global, no qual 

estavam presentes mais de 400 instituições governamentais e não governamentais 

e mais de 113 países (SERRÃO, 2012). A partir de então, o mundo começa a 

incorporar conhecimentos sobre o tema por meio de pesquisas científicas e eventos 

internacionais promovidos sobretudo pela ONU (Organização das Nações Unidas), 

com o intuito de promover a ideia de garantir "as necessidades das gerações atuais 

sem comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras", conforme 

apontou o Relatório Brundtland, em 1987 (SERRÃO, 2012).  

O empreendedorismo é considerado por autores como Santana e Souza 

(2015), Parrish (2009) e Elkington (2012) um caminho viável para o alcance da 

sustentabilidade, pois possui a capacidade de incorporar e gerar soluções criativas, 

ativando novos processos e tecnologias em nossa sociedade. Em 1991, John 

Elkington sugere, por meio do que chamou de Triple-Bottom Line (TBL), que 

gestores ampliem suas ações empresariais utilizando, além da orientação econômica, 

a orientação social e ambiental em suas estratégias. Cohen e Winn (2007), Porter e 

Kramer (2006), Young e Tilley (2006) propõem, com base nas novas teorias de 

sustentabilidade organizacional descritas por Elkington (2012), modelos de aproximação 

entre o empreendedorismo e a sustentabilidade. Para Porter e Kramer (2006), a 

responsabilidade social pode ser utilizada por meio dos mesmos enquadramentos que 

orientam as principais escolhas estratégicas de uma organização. A Responsabilidade 

Social Corporativa pode ser muito mais que custo ou filantropia, vindo a significar 

uma forma de alcançar a vantagem competitiva dos negócios, concomitante a uma 
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relação equilibrada com a sociedade e o meio ambiente (PORTER; KRAMER, 

2006). O presente estudo descreve esses enquadramentos empreendedores a partir 

de duas abordagens teóricas. A primeira é exposta como compensatória, pois os 

efeitos de tais práticas são gerados em momentos diferentes no desenvolvimento da 

atividade comercial da empresa, culminando com a definição marginalista descrita 

por Young e Tilley (2006). A segunda abordagem é descrita como indissociável, 
uma vez que suas ações estratégicas ocorrem quando a empresa adiciona a dimensão 

social e ambiental dentro das suas competêncais centrais, criando, assim, impactos 

sustentáveis geradores de vantagem competitiva (PORTER; KRAMER 2006). Dessa 

forma, os resultados sustentáveis não advém de efeitos colaterais, mas, sim, da 

própria natureza da orientação integradora (SANTANA; SOUZA, 2015, p.33).  

Diante das aproximações teóricas entre empreendedorismo e sustentabilidade, 

o presente estudo buscou responder ao problema e ao objetivo de pesquisa 

descritos a seguir. 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Com base nesse contexto teórico, formula-se o seguinte problema de pesquisa: 

como as práticas sustentáveis se relacionam com a vantagem competitiva em 
empreendimentos sustentáveis de pequeno porte? 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Com base na pergunta de pesquisa, foi definido o seguinte objetivo para o 

presente estudo: 

§ Analisar como as práticas sustentáveis se relacionam com a 
vantagem competitiva em empreendimentos sustentáveis de pequeno 
porte. 

Nesse momento, o objetivo geral foi subdividido em objetivos específicos 

para que uma solução satisfatória para o problema de pesquisa fosse encontrada. Cada 
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objetivo específico contém uma parte da presente dissertação, indicando o conteúdo 

a ser produzido na fase da redação (SANTOS, 2007). Os objetivos específicos do 

presente estudo são: 

a) Identificar os elementos da vantagem competitiva da organização 

pesquisada; 

b) Identificar as práticas sustentáveis da organização pesquisada.  

c) Analisar as relações entre as práticas sustentáveis e a vantagem 

competitiva do empreendimento pesquisado. 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

Ao entendermos que os problemas globais, como a degradação da natureza e 

as desigualdades sociais são provindas, em grande parte, de uma economia de 

mercado insustentável (Worldwath, 2010), o presente estudo buscou, por meio das 

teorias relacionadas ao empreendedorismo e à sustentabilidade, descrever modelos 

teóricos e práticos que contribuam para o desenvolvimento sustentável. Ao invés de 

ir contra a atividade capitalista e a dinâmica econômica, buscou-se aqui entender a 

competitividade das empresas, relacionando a sustentabilidade enquanto critério 

competitivo, objetivando entender e promover, por meio de proposições teóricas, 

algumas práticas sustentáveis empreendedoras que reintegrem e restaurem a natureza 

e a sociedade. O empreendedorismo, conforme apontam Parrish (2009) e Atherton 

(2004) tem sido um dos principais fatores de mudança econômica pela sua 

capacidade de promover inovações eficientes em nossa sociedade, assim, abordar 

essa área do conhecimento foi a principal razão do presente. Concomitantemente aos 

conceitos empreendedores, as práticas sustentáveis descritas por Schlange (2006), 

que possuem significativas relações com os conceitos propostos por Elkington 

(2012), são também consideradas na busca de uma relação harmoniosa entre os 

conceitos abordados no presente estudo, a fim de contribuir para o campo teórico e 

prático do empreendedorismo sustentável.  
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Essa dissertação está estruturada de forma a elucidar como as práticas sustentáveis 

estão relacionadas com a vantagem competitiva dos empreendimentos de pequeno 

porte. A primeira e segunda seções do trabalho abordam as teorias em relação ao 

empreendedorismo sustentável e às práticas sustentáveis. A terceira e quarta 

seções apresentam o referencial teórico no que tange à cadeia de valores e de 

vantagem competitiva. A quinta seção descreve as relações possíveis entre vantagem 

competitiva e práticas sustentáveis. Após o levantamento teórico, apresenta-se o método 

de pesquisa e o estudo de caso escolhido para o projeto, bem como os resultados 

desse estudo. Por fim, estão relatadas as considerações finais contendo as propostas 

para futuros estudos na área de empreendedorismo sustentável. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos de empreendedorismo 

sustentável, práticas sustentáveis, vantagem competitiva e competências essenciais 

empreendedoras. Ao tratarmos das teorias de empreendedorismo e sustentabilidade, 

abordamos os conceitos de Porter e Kramer (2006), Sommerrock (2010) e Santana 

e Souza (2015). Em relação à sustentabilidade e a práticas sustentáveis, partimos 

dos conceitos apresentados por Elkington (2012) e Schlange (2006). Já em relação 

aos conceitos de vantagem competitiva, tratamos das teorias apresentadas por Porter 

(1999) e sobre as competências essenciais, usamos os conceitos apresentados por 

Prahalad e Hamel (2005). Buscamos, por meio dessas bases teóricas, apresentar, 

subsequentemente, as escolhas metodológicas da pesquisa descrita no próximo 

capítulo dessa dissertação.  

2.1 EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE 

Em sua essência, o empreendedorismo é o estabelecimento de novas e 

melhores formas de criar valor (SOMMERROCK, 2010). O empreendedor sustentável 

possui a habilidade de identificar oportunidades futuras, aplicando recursos e 

competências geradoras de impactos positivos sociais e ambientais, levando ao 

alcance do triple-bottom line (COHEN; WINN, 2007). Segundo Elkington (2012), para 

que uma empresa seja realmente sustentável, ela necessita ser financeiramente 

viável, socialmente justa e ambientalmente responsável. Embora não haja consenso 

em relação às definições (Certo e Miller, 2008; Santana e Souza 2015; Fischer e 

Comini, 2012), podemos descrever relações conceituais nas diferentes abordagens e 

definições do empreendedorismo sustentável, conforme apresentado na Figura 1. Cada 

quadrante da figura representa uma abordagem empreendedora, sendo as que estão 

acima da linha horizontal central de natureza autossustentável financeiramente, e as 

que estão abaixo da linha horizontal, mantidas por meio de doações. Em relação à 

linha horizontal, vemos que quanto mais para a esquerda o negócio, maior é sua 
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missão no que tange aos aspectos puramente comerciais. Ao contrário, quanto mais 

para a direita, maior é sua missão sustentável. 

 
FIGURA 1 - CATEGORIAS DE EMPREENDEDORISMO 

FONTE: Santana e Souza (2015, p.115) 
 

a) Negócios para maximização do lucro e negócios responsáveis: os 

empreendedores comerciais orientam sua atuação com foco na 

maximização dos lucros, entretanto, segundo Austin el al. (2006), esse 

tipo de empreendimento, em função das pressões de diversos stakeholders 

como a sociedade e o governo, buscam incorporar processos mais 

sustentáveis em suas atividades, gerando valor adicional para seus 

negócios. Esse comportamento é também definido como CSR (corporate 

social responsibility) ou CSE (corporate social entrepreneurship) (PORTER; 

KRAMMER, 2006). 

b) Negócios de valor compartilhado: além da criação de valor social, 

várias definições apontam para o double-bottom line, referindo-se ao fato 

de que diversas organizações sociais e empresariais visam à criação de 

valor social, bem como o lucro, por meio de uma proposta de valor que não 
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se limita apenas a atender populações mais pobres, mas também a atuar 

em outros segmentos do mercado (SOMMERROCK, 2010; PRAHALAD; 

HART 2002; PORTER; KRAMMER, 2006). Segundo Porter e Kramer (2011) 

a criação de valor compartilhado pode ocorrer por meio do desenvolvimento 

de novos produtos (produtos e serviços que remediam ou desenvolvem 

aspectos sociais e ambientais), redefinição da produção na cadeia de 

valores (utilizando processos sustentáveis no desenvolvimento do produto 

ou serviço) e desenvolvimento de clusters locais (desenvolvendo questões 

sustentáveis em locais estratégicos para a competitividade da empresa).  

c) Negócios inclusivos: nessa categoria de negócios sustentáveis, a 

inclusão social ocorre por meio da comercialização de produtos e serviços 

criados para a base da pirâmide (PRAHALAD; HART, 2002). Os autores 

propõem que "a venda para populações mais pobres ajuda a melhorar a 

qualidade de suas vidas ao mesmo tempo em que a atividade gera 

rentabilidade para os empreendedores" (PRAHALAD; HART, 2002, p.3). 

d) Negócios sociais: possuem a mesma mentalidade gerencial de um negócio 

tradicional, porém, a missão tem uma perspectiva diferente daquela 

voltada para a maximização dos lucros, conforme apontam Yunus, 

Moingeon e Lehmann-Ortega (2009). Nessa categoria, o lucro é apenas 

uma forma de alcançar a missão social, diminuindo a dependência de 

ações externas como, por exemplo, doações e trabalhos voluntários 

(DEES, 1998; MAGRETTA, 2002) 

e) Organizações sem fins lucrativos: empreendedores sociais utilizam 

ferramentas de gerenciamento e técnicas do setor empresarial em setores 

públicos ou, ainda, em empresas sem fins lucrativos, (SOMMERROCK, 

2010). Trata-se, portanto, de uma simples utilização de técnicas de gestão 

comercial em um ambiente filantrópico.  

f) Organizações sem fins lucrativos, de natureza híbrida: conforme 

apresentado por Santana e Souza (2015) são aquelas que dependem 

parcialmente de doações, pois possuem outras fontes de receita além 

da simples doação.  

Empreendedores comerciais podem naturalmente produzir valor social no 

processo de ganhos privados, e empreendedores sociais podem produzir ganhos 
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privados no processo de criação de valor social (EMERSON; TWERSKY, 1996). 

Dessa forma, excluímos a crença de que o lucro é realizado a partir de perdas 

sociais. Santana e Souza (2015) defendem a utilização do próprio sistema capitalista 

como parte da solução dos problemas de natureza social e ambiental, pois "a 

complexidade dos desafios neste campo é tão intensa que a solução deve ser 

composta por elementos da própria fonte geradora do desequilíbrio" (SANTANA; 

SOUZA, 2015, p.32). Várias definições apontam para a linha do doble-bottom line 

referindo-se ao fato de que diversas organizações sociais e empresariais visam, 

além da criação do valor social, retornos financeiros (SOMMERROCK, 2010).  

Embora se considere essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade 

ações de natureza puramente filantrópicas, a criação de valor por meio de práticas 

sustentáveis relacionadas à estratégia surge como oportunidades a serem vislumbradas 

em um contexto altamente competitivo (PORTER; KRAMER, 2006). A mais estratégica 

aproximação da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) ocorre quando uma 

empresa adiciona uma dimensão social à sua proposta de valor, tornando o impacto 

social integrante da sua estratégia global (PORTER; KRAMER, 2006). No cerne de 

qualquer estratégia há uma proposta única de valor, um conjunto de necessidades 

que uma empresa pode atender aos seus clientes escolhidos, que outros não podem.  

Ao analisarem suas práticas da responsabilidade social utilizando os mesmos 

enquadramentos que orientam as escolhas de suas atividades centrais, empreendedores 

iriam descobrir que a RSC pode ser muito mais que custo, filantropia ou ainda um 

mero direcionamento eficiente de seus processos, mas, sim, uma forma de alcançar 

de maneira equilibrada o sucesso dos negócios, da sociedade e do meio ambiente 

(PORTER; KRAMER, 2006).  

As práticas sustentáveis empreendedoras são selecionadas para gerar a 

vantagem competitiva a partir do diferencial competitivo que a empresa pretende 

atingir. Porter e Kramer (2006) descrevem que a empresa deve ter a habilidade de 

verificar quais são os pontos de intercessão, entre sua atividade e as práticas sociais 

e ambientais consideradas em sua cadeia de valores. Para explicar tal afirmação, os 

autores descrevem que as emissões de carbono podem ser uma prática genérica para 

uma empresa de serviços financeiros, porém altamente estratégica para uma empresa 

de transporte. Ao verificarmos que a seleção das práticas sustentáveis possui 

fundamental importância no empreendedorismo sustentável e em suas decisões 

estratégicas, é importante descrever quais são as práticas empreendedoras presentes 
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na literatura e, sobretudo, como essas nascem em nossa sociedade. Tais práticas são 

descritas no capítulo seguinte, a partir de uma visão econômica presente no contexto 

teórico, a fim possibilitar a visualização das relações entre práticas sustentáveis e 

vantagem competitiva que um empreendimento pode realizar em sua atividade 

mercadológica.  

2.2 PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS EMPREENDEDORAS 

Ao abordar o crescimento econômico e suas consequências negativas para 

o planeta e a sociedade, cabe ressaltar que a visão econômica neoclássica do 

século XIX, provinda de autores como William Stanley Jevons, do austríaco Anton 

Menger e do francês Léon Walras descreve, em sua essência, que a maximização 

da utilidade, principalmente dos lucros, está no centro de toda atividade econômica, 

sendo essas racionais e com movimentos intrínsecos em direção ao estado de 

equilíbrio (DEAN; MCMULLEN, 2007). Ao questionar o equilíbrio econômico proposto 

por essa corrente teórica, nasce a premissa de que mercados não funcionam de 

forma perfeita, e o equilíbrio não se traduz em uma constante, gerando, como 

consequência, quatro imperfeições ou falhas de mercado, que são: firmas não são 

perfeitamente eficientes (firmas e consumidores usufruem apenas de uma fração 

dos potenciais dos recursos naturais disponíveis, pois o desperdício no processo de 

produção e uso é consideravelmente grande), externalidades existem (pois os custos 

ou benefícios não estão corretamente incluídos no preço de produtos ou serviços), 

mecanismos de preço funcionam imperfeitamente (recursos naturais utilizados para 

fabricar produtos são esgotáveis, subvalorizados e subprecificados) e informações 

não são perfeitamente distribuídas (nenhum ator econômico possui informações 

perfeitas (Dean e McMullen, 2007; Austin, Stevenson e Wei-Skillern 2012; Cohen e 

Winn, 2007). Ainda que esses a possuíssem, a limitada racionalidade iria abreviar a 

capacidade de processar informações e desenvolver a estratégia perfeita no mercado 

de atuação (KAHNEMAN, 2012). Dean e McMullen (2007) e Meirelles (2010) 

apresentam ainda uma quinta imperfeição: falhas de governo (estruturas não 

funcionam essencialmente pela lógica de mercado e governos falham ao tentar corrigir 

suas imperfeições). Dessa forma, a teoria neoclássica demonstra uma perspectiva 
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limitada do processo de competição, segundo Meirelles (2010), gerando por um lado 

degradações ambientais e, por outro, uma significativa oportunidade para a criação 

de tecnologias e modelos de negócio inovadores relacionadas a práticas de natureza 

sustentável (DEAN; MCMULLEN, 2007).  

Quanto mais longe os mercados se encontram da perfeição, mais distantes 

estão do equilíbrio e mais oportunidades empreendedoras irão existir. Dessa forma, 

cria-se um ambiente saudável para que práticas sustentáveis sejam desenvolvidas 

por meio das falhas acima descritas, o que John Elkington descreve como "um canteiro 

semeado com as condições para milhares, de fato, milhões de novos negócios" 

(ELKINGTON, 2012, p.73). Considerando a externalidade como um conceito-chave 

para a criação de um novo modelo para medir o desempenho das empresas, John 

Elkington lança o chamado triple-bottom line (TBL), em meados dos anos 1990. 

Esse novo modelo foi além das medidas tradicionais de lucros, retorno sobre o 

investimento, e valor para o acionista, incluindo dimensões ambientais e sociais 

(ELKINGTON, 2012, p.115).  

Ao focarmos na inter-relação dessas dimensões, o TBL passou a ser um 

importante instrumento para apoiar os objetivos de sustentabilidade. O TBL capta a 

essência da sustentabilidade por meio da medição do impacto das práticas de uma 

organização sobre o mundo, incluindo a rentabilidade para seus acionistas, os 

impactos e ganhos gerados na sociedade e no ambiente (SLAPER; HALL, 2011). 

Segundo Jamali (2006), as práticas sustentáveis empresariais podem ser compreendidas 

como um conjunto de políticas que se relacionam por meio de operações da 

organização e processos de tomada de decisão que têm o objetivo de garantir a 

maximização dos impactos positivos na sociedade. Cada uma das três dimensões 

do TBL são abaixo descritas, a fim de aprofundarmos os conceitos e elucidarmos 

suas relações. 

2.2.1 Dimensão econômica 

Essa dimensão se refere à viabilidade que o empreendimento possui em 

termos financeiros, e Elkington (2012), propõe que os executivos se perguntem 

questões como: - nossos custos são competitivos e tenderão a continuar assim? 
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A demanda por nossos produtos e serviços é sustentável? A nossa taxa de inovação 

tende a ser competitiva em longo prazo? Como podemos nos certificar de que os 

capitais humano e intelectual não sairão da empresa? Nossas margens de lucro são 

sustentáveis? Para Munck e Souza (2009), a sustentabilidade econômica é cada vez 

mais compreendida como aquela que gera valor adicionado do que como uma 

simples modalidade de contabilidade econômica. Os aspectos econômicos e 

financeiros abrangem: redução de custos das operações empresariais por meio de 

uma gestão mais eficiente e sistêmica dos recursos; aumento da produtividade como 

consequência de uma mão de obra qualificada e motivada; maior atração de 

investimentos e oferta de oportunidades de inclusão por índices de investimentos 

socialmente responsáveis.  

2.2.2 Dimensão ambiental  

Para Elkington (2012), o interesse sobre o pilar ambiental das empresas é 

entender como a capacidade dos ecossistemas varia em relação ao número e 

comportamento dos atores econômicos. Para Jamali (2006), a dimensão ambiental 

busca entender as implicações de consumo de recursos, de energia e os efeitos da 

empresa sobre a integridade ecológica. Essa abordagem inclui a avaliação de produtos, 

processos, serviços realizados, eliminação de gastos desnecessários, emissões elevadas 

e a minimização de práticas que podem afetar o acesso das gerações futuras aos 

recursos naturais críticos. 

2.2.3 Dimensão social 

A dimensão social considera o impacto que as organizações geram nos sistemas 

sociais por meio de suas atividades operacionais. Elkington (2012) descreve que 

para uma empresa pensar no capital social deve considerar a geração de saúde e 

educação, abrangendo medidas que estão além da simples geração de riqueza. O autor 

descreve que a capacidade de trabalho em equipe, em grupos ou organizações, para 
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um objetivo comum é questão fundamental e crítica para a transição para a 

sustentabilidade. "O âmbito social pode ser desenvolvido ou destruído em todos os 

níveis da sociedade, da unidade básica familiar até as principais instituições do 

governo internacional" (ELKINGTON, 2012, p.124). Para o autor, a empresa possui 

o papel de considerar esses níveis acima descritos, incorporando-os de forma 

integral em sua gestão estratégica e operacional. 

2.2.4 Integração dos três pilares 

Assim, sustentabilidade é, na realidade, um modelo de gestão de negócios que 

visa ao retorno (lucro) para os acionistas, envolvendo, a um só tempo, o desenvolvimento 

econômico, a promoção social e a proteção dos recursos naturais do planeta 

(D'ANGELO, 2009). Elkington (2012) defende que quanto mais as empresas atuarem 

de forma integrada nos três pilares, melhores estarão em relação aos seus concorrentes 

na conquista das mentes e dos corações, "como também do dinheiro" (ELKINGTON, 

2012, p.73). Schlange (2006) propõe um modelo descritor dos constructos do TBL, 

provendo um detalhamento das práticas sustentáveis empreendedoras (Quadro 1). Tais 

descrições contribuem para a avaliação das práticas empreendedoras em relação ao 

TBL, possibilitando a visualização das dimensões, social, ambiental e econômica e 

de seus respectivos indicadores. 

A escolha do modelo de Schlange (2006) para compor os indicadores de 

avaliação de práticas sustentáveis no presente estudo deveu-se, sobretudo, pelas 

relações que encontramos desses indicadores com os modelos utilizados 

mundialmente como o Global Reporting Initiative (GRI) versão 2013, e em nível 

nacional, como os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, versão 

2007. Vemos também fortes relações com Elkington (2012), o que se traduz em 

maior confiabilidade do modelo também por ser ele o primeiro a cunhar o termo TBL 

no meio empresarial.  
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No Quadro 1, vemos indicadores propostos por Schlange (2006) para cada 

uma das dimensões do TBL. 

 
QUADRO 1 - DIMENSÕES DO MODELO DE SCHLANGE (2006) 

DIMENSÕES INDICADORES E DESCRIÇÃO 

Econômica 

Compras/aquisições Usar materiais de fornecedores regionais. 

Persistência  Perspectiva clara para o desenvolvimento da empresa em 
longo prazo. 

Potencial Crescimento Objetivos econômicos de crescimento, investimento e 
orientação para a inovação. 

Missão A orientação sustentável é uma parte integrante do sistema 
de valor da empresa.  

Identificação Empregados dividem um entendimento comum sobre 
objetivos sustentáveis.  

Cooperação Relacionamento de longa duração com parceiros locais e 
regionais. 

Ecológica 

Transporte Uso de meios de transporte ecológicos. 

Energia Fontes alternativas de energia e uso eficiente da energia 
consumida. 

Resíduos Minimizar a emissão de recursos, resíduos e dejetos.  
Emissões Minimizar os níveis de emissão, exclusão da toxicidade. 
Processo de Produção Gerenciamento ecológico dos processos de produção. 

Produto Adoção de produtos com perspectiva ecológica do ciclo de 
vida. 

Social/Ética 

Igualdade de Direitos Gênero, questões gerais, postos de trabalho para 
deficientes. 

Participação Gestão participativa nos objetivos do negócio, apoio às 
atividades da comunidade. 

Pessoal Desenvolvimento das competências dos empregados, 
esquemas de recompensas. 

Lugar de trabalho Oferecer condições seguras e programas de saúde para os 
empregados. 

Integração Regional Trocar experiências com atividades culturais da economia 
regional/local. 

Comunicação Honestidade e informações transparentes ao público sobre 
as atividades do negócio. 

FONTE: Schlange (2006) 
 

Ao considerarmos a dimensão econômica de Schlange (2006), vemos que 

para Sharper (2002) ela é responsável pela gestão dos recursos e pela busca de 

oportunidades, aliando vantagem competitiva à preservação ambiental. De forma 

similar, Schlange (2006) propõe três indicadores que estão relacionados diretamente 

com os conceitos de Sharper (2002), sendo eles: "potencial de crescimento, persistência 

e missão”. Ao analisarmos os indicadores descritos pela GRI (2013), vemos que a 
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categoria econômica ilustra o fluxo de capital entre diferentes stakeholders e os 

principais impactos econômicos da organização sobre a sociedade como um todo, 

considerando compras de fornecedores locais, valor gerado e distribuído, levando em 

conta nesse quesito investimentos comunitários, salários e benefícios pagos aos 

funcionários, tal como aponta Schlange (2006) ao descrever compras e "aquisições 

e cooperação" no Quadro 1.  

Segundo Elkington (2012), o interesse sobre o pilar ecológico visa entender 

como a capacidade de suporte da maioria dos ecossistemas varia em relação ao 

número e comportamento dos atores econômico. Para Elkington (2012), entre os 

principais impactos que devem ser mensurados estão os relacionados ao ciclo de 

vida dos produtos, utilização de energia, materiais e água no local de produção, 

emissões potencialmente poluentes e resíduos, tal como descreve Schlange (2006) 

no Quadro 1. Ao relacionar o indicador do Instituto ETHOS de Responsabilidade 

Social Empresarial (2007): "Gerenciamento dos Impactos sobre o Meio Ambiente e 

do Ciclo de Vida de Produtos e Serviços" com os descritos por Schlange (2006), 

"minimização de entradas e saídas de materiais" e "gerenciamento ecológico dos 

processos de produção" vemos uma clara relação aos indicadores sustentáveis do 

processo produtivo empresarial. Vemos também outras relações ao analisar os 

indicadores do GRI (2013), "materiais", "energia", "água", "biodiversidade", "resíduos" e 

"transporte" todos também contemplados por Schlange (2006) no Quadro 1. 

Em nível social, as questões que são descritas por Elkington (2012) abordam 

iniciativas de treinamento e educação, igualdade interna, condições de trabalho e 

transparência, que, segundo o autor, é o principal fator de confiança entre as empresas 

e a comunidade. A esses quesitos descritos por Elkington (2012), observamos 

correspondentes no Quadro 1 em "honestidade e informações transparentes ao 

público sobre as atividades do negócio", "oferecer condições seguras e programas de 

saúde para os empregados" e "desenvolvimento das competências dos empregados 

e esquemas de recompensas". Ao verificarmos os indicadores do GRI (2013), no 

quesito social, vemos "relações trabalhistas", "saúde e segurança no trabalho", 

"treinamento e educação", "diversidade e igualdade de oportunidades" e "igualdade 

de remuneração entre mulheres e homens", todos abordados por Schlange (2006) 

no Quadro 1.  
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Ao desenvolverem novas ideias com base no TBL, empreendedores contribuem 

para o desenvolvimento de uma economia sustentável, na qual as imperfeições de 

mercado e as externalidades são reduzidas e transformadas em oportunidades para 

milhares de negócios, como descreve Elkington (2012, p.73). Para Porter e Kramer 

(2006), as oportunidades surgem a partir da configuração dessas na cadeia de 

valores da empresa, a fim de gerar impactos positivos na sociedade e no meio 

ambiente, criando o que os autores chamam de vantagem competitiva. Temos, 

assim, dois conceitos fundamentais amplamente discutidos na literatura e abordados 

no capítulo que segue: vantagem competitiva e cadeia de valores. 

2.3 CADEIA DE VALOR E VANTAGEM COMPETITIVA 

Para Porter (1999) a vantagem competitiva é alcançada por meio das 

estratégias genéricas, e essas são relacionadas a três atributos principais: 

(a) "diferenciação" (produto ou serviço com uma significativa diferenciação em relação 

aos similares no mercado); (b) "custo" (custo de produção mais baixo em relação à 

concorrência) e; (c) "enfoque" (quando há foco em um nicho específico de mercado). 

Segundo Porter (1999), é por meio da análise da dinâmica da cadeia de valor da 

empresa que compreendemos as potenciais fontes de vantagem competitiva. 

Segundo Rocha e Borinelli (2006, p.7): 

a análise da cadeia de valor subsidia o processo de gerenciamento estratégico, 
permitindo compreender e agir sobre a estrutura patrimonial, econômica, 
financeira e operacional das suas principais atividades, processos e entidades. 
O objetivo maior é conquistar e manter vantagem competitiva (ROCHA; 
BORINELLI, 2006, p7) 

Porter (1999) introduziu o conceito de cadeia de valor como a ferramenta 

básica para examinar as atividades que uma empresa realiza para alcançar a 

vantagem competitiva. Ele separa as atividades de uma empresa em um fluxo 

sequencial, desde a entrada de insumos e informações até a entrega final do produto 

para o consumidor, possibilitando, assim, o gerenciamento estruturado das etapas 

do processo produtivo. Dessa forma, as atividades da cadeia de valor são 

sistematicamente inter-relacionados e representam a criação de valor. 
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Porter (1999) descreve que a rentabilidade de uma empresa é uma função 

não só das condições da indústria, mas também da quantidade de valor que ela cria 

em relação aos seus concorrentes. Uma empresa pode alcançar uma vantagem 

competitiva por meio de suas "capacidades", que permitem ainda a criação de valor 

adicional, gerando consequentemente diferenciação frente aos seus concorrentes 

(PORTER, 1999).  

Essas atividades na cadeia de valor são descritas como "primária" e 

atividades "secundárias ou de apoio". As atividades primárias estão envolvidas com a 

criação física de um produto, bem como sua venda e distribuição para os compradores, 

além de serviços após a venda (inclui a logística de entrada, operações, logística de 

distribuição, marketing e vendas, e serviço).  

Descritas abaixo estão cada uma dessas atividades. 

a) Logística de entrada: inclui recebimento, armazenamento, controle de 

estoque, transporte e agendamento. Essa etapa da cadeia de valores 

tem como objetivo receber, armazenar e disseminar insumos ao produto 

que a ser desenvolvido em toda a cadeia de valor da empresa.  

b) Operações: inclui usinagem, embalagem, montagem, manutenção de 

equipamentos, testes e todas as outras atividades de criação de valor 

que transformam os insumos para o produto final. Essa etapa tem a função 

de transformar insumos em produtos finais.  

c) Saída de logística: são as atividades necessárias para obter o produto 

final para os clientes, como armazenagem, atendimento de pedidos, 

transporte, gestão de distribuição e têm o objetivo de coletar, armazenar, 

e distribuir dos produtos para os compradores.  

d) Marketing e vendas: as atividades associadas com a captação de 

compradores para o produto, incluindo a seleção de canal, publicidade, 

promoção, venda, preços e gestão de varejo.  

e) Serviço: as atividades que mantêm e melhoram o valor do produto, 

incluindo suporte ao cliente, serviços de reparação, instalação, treinamento, 

gerenciamento de peças de reposição, atualização, etc. 

Para Porter (1999), as empresas devem identificar as atividades "primárias" 

que agregam vantagem competitiva e, em seguida, identificar as competências 

necessárias para atingir essa vantagem por meio das atividades de apoio. Portanto, 
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as atividades de apoio devem prestar a assistência necessária para as atividades 

primárias. Estão descritas abaixo as atividades de apoio na cadeia de valores. 

a) Aquisições: trata-se de como os recursos são adquiridos por uma 

empresa (por exemplo, fornecimento e negociação com fornecedores de 

materiais). Elas ocorrem em muitas partes da organização, com a 

finalidade de apoiar as principais funções para a realização de suas 

atividades.  

b) Desenvolvimento de Tecnologia: as atividades relativas à criação, e 

ao gerenciamento e processamento de informações necessárias ao 

desenvolvimento do negócio. 

c) Gestão de Recursos Humanos: envolve atividades em relação ao 

recrutamento, treinamento, desenvolvimento, promoção, incentivos e 

pagamento de pessoas que trabalham para uma organização.  

d) Infraestrutura: envolve as estruturas e rotinas da organização e seus 

mecanismos de gestão, planejamento, contabilidade, finanças e controle 

de qualidade. 

A cadeia de valor, conforme descrito por Rocha e Borinelli (2006), é uma 

sequência de atividades que se inicia com a origem dos recursos e vai até o descarte 

do produto pelo último consumidor. No presente estudo, buscamos entender como 

empreendedores empregam práticas sustentáveis e competências geradoras de 

vantagem competitiva na geração de valor para seus consumidores e para a sociedade. 

Para tanto, a análise da cadeia de valor, como um processo holístico de geração de 

valor, torna-se fundamental.  

A cadeia de valor é, portanto, uma maneira lógica de visualizar as atividades 

gerais do negócio com o propósito de mobilizar estas atividades para alcançar os 

objetivos estratégicos (PORTER, 1999). É por meio da análise da dinâmica da 

cadeia de valor da empresa que compreendemos as potenciais fontes de vantagem 

competitiva (PORTER, 1999). Tal análise propiciou a identificação das competências 

essenciais da organização, ou seja, foi necessário observar todas as atividades 

realizadas pela empresa, considerando que cada uma delas poderá contribuir para a 

diferenciação, redução dos custos ou para a geração de valor da empresa por meio 

do enfoque de suas estratégias.  
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Com base nas teorias apresentadas em relação à vantagem competitiva, e, 

no entendimento que as competências essenciais são visualizadas na cadeia de 

valores da empresa, abordamos os conceitos das competências essenciais a fim de 

entendermos como essas contribuem para o desenvolvimento de práticas sustentáveis 

geradoras de vantagem competitiva.  

2.3.1 Competências essenciais empreendedoras 

Competência essencial é a competência ou atividade central que a empresa 

possui e que deve ser manipulada estrategicamente para que se alcance vantagem 

competitiva frente aos concorrentes (PRAHALAD; HAMEL, 2005). Para Porter (1999), 

as competências essenciais são gerenciadas por meio da cadeia de valor da empresa, 

definida pelo autor como uma sequência de atividades que se inicia com a origem dos 

recursos e vai até o descarte do produto pelo último consumidor. Para que a vantagem 

competitiva seja alcançada, empreendedores buscam desenvolver ou combinar atributos, 

recursos e capacidades que os possibilitam criar ou manter a diferenciação desejada 

(SINGH, 2012). O termo competência essencial é utilizado para capturar uma 

capacidade interna ou um conjunto de habilidades que a empresa faz relativamente 

melhor que outras empresas (MORRIS; SCHINDEHUTTE; ALLEN, 2005).  

Segundo Prahalad e Hamel (1990), a corporação é como uma grande 

árvore. O tronco e os principais membros são os principais produtos, os ramos mais 

pequenos são unidades de negócio e as folhas, flores e frutos são os produtos finais. 

O sistema que fornece alimento, sustento e estabilidade é a competência essencial 

(PRAHALAD; HAMEL, 1990). Segundo Prahalad, Hamel (1990), é importante saber 

tanto o que é como também o que não é uma competência essencial, conforme 

apresentado abaixo: 

§ Não é um portfólio de habilidades: trata-se, na verdade, da síntese e 

do conjunto harmônico de habilidades, tecnologias e correntes de 

conhecimento. Assim, podemos descrever as competências como sendo 

genéricas e não específicas.  

§ Não é um ativo físico da empresa: são aptidões e habilidades e não 

algo tangível da empresa. 
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§ Não é a carteira de clientes da empresa: as competências essenciais 

são um conjunto de forças, capacidades e habilidades que podem ser 

transformadas em novas oportunidades de negócios.  

No que tange ao processo de identificação das competências essenciais, 

Javidan (1998) descreve oito questões ou passos a serem seguidos, conforme 

descrito abaixo: 

a) em quais aspectos da cadeia de valor a organização realiza particularmente 

um bom trabalho?  

b) quais são as capacidades e competências essenciais? 

c) as capacidades e competências da empresa possuem diferenciais em 

relação a outras companhias do mesmo setor? 

d) que tipo de ligação existe entre vantagem competitiva e competência 

essencial?  

e) o quanto é durável essa competência essencial? 

f) quais são os fatores fundamentais no setor de atuação da empresa e 

que podem impactar em sua vantagem competitiva?  

g) como focar nas competências para tomar decisões do tipo, descartar, 

sustentar ou aperfeiçoar os recursos existentes e quais novas 

competências e capacidades devem ser desenvolvidas?  

h) qual o caminho ou direção estratégica da empresa em relação a suas 

competências?  

Para Osterwalder (2004), as competências essenciais empresariais geram a 

proposição de valor, que é o resultado ou valor percebido pelo consumidor, descrito 

por Osterwalder (2004) como uma visão global do pacote de produtos e serviços de 

uma empresa representando o valor entregue para um ou vários grupos de 

consumidores. Para Prahalad e Hamel (2005), as competências que geram as 

propostas de valor e que contribuirão para alcançar o diferencial competitivo devem 

necessariamente passar pelas três fases descritas a seguir: 
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QUADRO 2 - FASES PARA GERAÇÃO DE VALOR PARA OS CLIENTES 

Valor percebido 
Uma competência central necessita contribuir 
desproporcionalmente para o valor percebido pelo 
cliente, permitindo a oferta de um valor fundamental. 

Diferenciação entre concorrentes Para ser qualificada como competência central, uma 
capacidade necessita ser competitivamente única. 

Capacidade de expansão Capacidade de gerar novos produtos e serviços a partir 
da competência central. 

FONTE: Prahalad e Hamel (2005) 
 

Com base em Javidan (1998), apresentamos na figura abaixo a hierarquia 

das competências essenciais, na qual se pode notar como os recursos, as capacidades 

e as competências são alinhadas para gerar as competências essenciais. Segundo 

Feitor, Kliemann Neto e Cortimiglia (2005, p.2), "as competências essenciais resultam 

da interação entre diferentes competências das unidades estratégicas de negócios"; 

complementam, ainda, descrevendo que, para serem consideradas essenciais, devem 

ser dinâmicas e levarem a uma vantagem competitiva. 

 
FIGURA 2 - HIERARQUIA DAS COMPETÊNCIAS 

 

FONTE: Adaptado de Javidan (1998) 
 

Conforme já apresentado como base em Porter (1999), as competências 

essenciais são gerenciadas por meio da cadeia de valor da empresa, que é uma 

sequência de atividades que se inicia com a origem dos recursos e vai até o descarte 

do produto pelo último consumidor. Com base nas teorias descritas, no que tange a 



	   33 

competências essenciais e à relação dessa com a cadeia de valores descrita por Porter 

(1999) e nas teorias já descritas das práticas sustentáveis, buscamos descrever, em 

nível teórico, possíveis relações entre vantagem competitiva e práticas sustentáveis.  

2.4 RELAÇÕES POSSÍVEIS ENTRE VANTAGEM COMPETITIVA E PRÁTICAS 

SUSTENTÁVEIS 

Empreendedores geram impactos sociais e ambientais de diferentes formas e 

por meio de diferentes níveis de atuação (CERTO; MILLER, 2008). Empreendedores 

comerciais têm como objetivo principal criar valor financeiro e valor socioambiental 

apenas de forma subjacente e indireta – por exemplo, através da oferta de postos de 

trabalho, pagamento de impostos e agindo de forma socialmente responsável 

(SOMMERROCK, 2010). Portanto, ao utilizar seus ganhos gerados a partir da 

atividade central, esses empreendedores criam ações que possuem algum impacto 

sustentável. Nesses casos, a busca pela reputação é muitas vezes utilizada para 

justificar suas ações socialmente responsáveis gerando, consequentemente, força 

de marca e imagem positiva (PORTER; KRAMER, 2006). Essa abordagem é 

descrita por Young e Tilley (2006) como ecoeficiente, na qual os impactos ocorrem 

por meio de uma abordagem compensatória, criando a ilusão de melhoras em curto 

prazo. Assim, a visão linear de produção cradle-to-grave (do berço ao túmulo) ainda 

impera, pois seu foco considera apenas a redução das externalidades negativas 

empresariais a partir de ações adjacentes aos processos centrais do empreendimento. 

Os autores apontam essa abordagem como marginalista, uma vez que o centro da 

atividade é a geração de lucro e não os impactos na natureza ou no meio ambiente 

(YOUNG; TILLEY, 2006).  

Por outro lado, quanto mais a atividade empreendedora busca mesclar 

aspectos socioambientais com suas atividades centrais, mais relacionadas estão de 

uma configuração sustentável de suas competências e, consequentemente, de sua 

vantagem competitiva. Tal configuração é denominada, aqui, como indissociável. 
Assim, empreendedores podem criar negócios nos quais os impactos que reintegram 

e melhoram o ambiente e a sociedade são indissociáveis a geração de lucros. Young e 

Tilley (2006) descrevem o conceito de ecoefetividade, como sendo práticas integradoras, 
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restauradoras e regenerativas, possuindo impactos positivos e sustentáveis na 

sociedade, além de serem eco e sócio eficientes, ou seja, apenas compensatório 

(YOUNG; TILLEY, 2006, p.405). A abordagem da ecoefetividade sugere a transformação 

do capitalismo para um processo cradle-to-cradle (do berço ao berço) transformando o 

modelo linear, próprio do sistema tradicional, em um modelo de ciclo fechado, tornando a 

indústria humana uma força regenerativa (BRAUNGART; MCDONOUGH, 2002). 

A alternativa para a eco-eficiência é permitir que as empresas funcionem de 
uma forma possibilite a natureza e o negócio coexistirem para o sucesso, 
sendo que objetivo do negócio é buscar um equilíbrio com o mundo natural, de 
uma forma a transpor os impactos negativos, desenvolvendo sistemas que 
restauram e melhoraram o meio ambiente natural (YOUNG; TILLEY 2006, 
p.404). 

Portanto, podemos descrever que a abordagem sustentável compensatória 

ocorre em momentos diferentes do desenvolvimento da atividade central da organização, 

culminando com a definição marginalista descritas por Young e Tilley (2006). Já na 

abordagem indissociável, as ações estratégicas ocorrem quando a empresa adiciona a 

dimensão social e ambiental dentro das suas competências centrais, criando assim, 

impactos sustentáveis geradores de vantagem competitiva (PORTER; KRAMER 

2006). Dessa forma, os resultados sustentáveis não advêm de efeitos colaterais, pois 

são resultados da própria natureza da orientação integradora (SANTANA; SOUZA, 

2015, p.33). Uma síntese das práticas indissociáveis e compensatórias são descritas 

no quadro abaixo, a fim de trazer maior clareza nas diferenças entre as duas 

categorias de práticas sustentáveis. 

 
QUADRO 3 - SÍNTESE DOS CRITÉRIOS DE AÇÕES COMPENSATÓRIAS E INDISSOCIÁVEIS 

COMPENSATÓRIAS INDISSOCIÁVEIS 

- Realizadas de forma subjacente e indireta à 
atividade central da empresa 
(SOMMERROCK, 2010). 

- O centro da atividade é a geração de lucro 
(YOUNG; TILLEY, 2006). 

- A geração de lucro e o impacto social e 
ambiental ocorrem em momentos diferentes da 
atividade comercial (YOUNG; TILLEY, 2006). 

- A geração de lucro e o impacto social e 
ambiental ocorrem ao mesmo tempo (YOUNG; 
TILLEY, 2006). 

- Relações diretas e inseparáveis entre aspectos 
sociais e ambientais e fontes de vantagem 
competitiva (PORTER; KRAMER, 2006). 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

Assim, a forma como modelos de negócio são estruturados define se as 

questões sustentáveis são consideradas ou não integralmente nesses modelos 
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(RAUTER; JONKER; BAUMGARTNER, 2015). Porter e Kramer (2006) explicam que 

tal integração determina se a sustentabilidade é vista como oportunidade de negócio 

(gerando valor sustentável ao mesmo tempo em que gera lucro), de forma adjacente 

às atividades centrais (gerando legitimidade, força de marca e processos mais 

eficientes por meio de ações sustentáveis que contribuem para a competitividade da 

empresa), ou ainda apenas como filantropia, sem nenhuma ligação estratégica e 

sem influência na competitividade da empresa em longo prazo.  

Na Figura 3, apresentamos uma síntese dessas relações. A atividade central 

(círculo menor) está diretamente relacionada à eco e à socioefetividade, portanto 

indissociáveis. O círculo intermediário está relacionado às atividades adjacentes, 

portanto, compensatórias eco e socioeficientes. No círculo maior, temos ações 

genéricas que não possuem relação alguma com a atividade empresarial, e essas 

também são descritas como práticas compensatórias, mas em um nível menor que a 

adjacente em relação à atividade central. 

 
FIGURA 3 - NÍVEL ESTRATÉGICO DA SUSTENTABILIDADE EMPREENDEDORA 

 

FONTE: Elaborado pelo autor com base em Porter e Kramer (2006), Young e Tilley (2006), 
Zook e Allen (2001) 
 

Segundo Zook e Allen (2001), todo negócio possui um expansivo e complexo 

conjunto de adjacências que suportam a atividade central. Empreendedores tradicionais 

ou sustentáveis movendo-se em direção a novas adjacentes relacionadas a 
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sustentabilidade (Outside in, ou seja, partindo das ações sustentáveis de baixa relação 

com sua estratégia, para ações altamente relacionadas com sua atividade central), 

podem descobrir novas oportunidade de crescimento (PORTER; KRAMER, 2006). 

Tanto as atividades centrais como adjacentes partem de escolhas lógicas e estratégicas 

para gerar modelos de negócios que visam capturar valor dentro de uma cadeia de 

valores (SHAFER; SMITH; LINDER, 2005). Assim, a capacidade de inovação contínua 

também desempenha um papel fundamental na obtenção de um posicionamento 

estratégico social.(HUSTED; ALLEN; KOCK, 2012). Schumpeter (1934 apud HUSTED; 

ALLEN; KOCK, 2012) afirma que uma empresa cria valor pela combinação 

inovadora de recursos e aumentando sua produtividade. Husted, Allen e Kock (2012) 

descrevem ainda que criação do valor social ocorre quando um novo ou mais 

eficiente processo, produto ou serviço nasce das relações entre os recursos e 

capacidades voltadas para as questões sociais.  

Buscamos, portanto, por meio dessas e de outras proposições apresentadas 

nesse estudo, avaliar as relações entre as práticas sustentáveis descritas por Schlange 

(2006), as vantagens competitivas descritas por Porter (1999) e as possíveis resultantes 

provindas dessas relações. 
 

FIGURA 4 - RELAÇÕES ENTRE VANTAGEM COMPETITIVA E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

 
FONTE: Elaborado pelo autor a partir das proposições de Schlange (2006) e Porter e 

Kramer (2006). 
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Como foi verificado, as competências essenciais resultantes provêm das 

relações entre fontes de vantagem competitiva e práticas sociais e ambientais. No 

exemplo de relações apresentado acima, a empresa possui como fonte de vantagem 

"Vendas e Marketing" gerando impactos indissociáveis em relação a "equidade e 

participação" e "comunicação". Entretanto, possui um impacto compensatório 

sustentável em relação a "Operações" que pode ser considerado, por exemplo, como 

o gerenciamento ecológico dos processos de produção. Um caso real e similar ao 

exemplo proposto acima é a empresa Toms Shoes (www.toms.com). Para cada 

calçado vendido, a empresa doa outro utilizando o slogan "one-to-one". A proposta 

de valor entregue ao consumidor comprador do produto é o valor gerado no ambiente 

social por meio da venda do sapato, e não pelo calçado em si, como design ou 

durabilidade, ficando essas questões para segundo plano da proposta de marca. 

Como a proposição de valor é definida mais pela "satisfação das necessidades dos 

clientes e menos por produtos específicos" (SOMMERROCK, 2010, p.140), a Tom 

Shoes possui a competência de gerar diferencial competitivo por meio da abordagem 

social empreendedora. As fontes de vantagem competitiva empreendedora nos 

quesitos "vendas e marketing" são alinhadas diretamente ao aspecto social. Portanto, 

a proposta de valor da Toms Shoes é indissociável da sustentabilidade em relação 

ao indicador "igualdade de direitos". 

Osterwalder (2004) define que a proposição de valor ou proposta de valor é 

o resultado ou valor percebido pelo consumidor, descrita por ele como uma visão 

global do pacote de produtos e serviços que representa o valor entregue para um ou 

para vários grupos de consumidores. Para Zeithaml (1988), podem existir diferenças 

entre o que o consumidor percebe da empresa e as percepções que a empresa possui 

em relação a essas expectativas. Assim, temos uma diferenciação entre o que a 

empresa comunica e o que efetivamente o mercado entende como valor, descrito 

por Zeithaml (1988) como "valor percebido".  

Na figura a seguir, buscamos representar as relações entre práticas 

indissociáveis, compensatórias e valor percebido pelo consumidor. Do lado esquerdo 

do esquema, estão as práticas indissociáveis e, na esquerda, as compensatórias. 

Os círculos representam três diferentes empreendimentos analisados. Pode-se 

visualizar que, quanto mais para cima o círculo estiver posicionado na figura, maior é 

a percepção por parte do consumidor da prática sustentável que a empresa possui. 

Os três círculos representam as seguintes relações: 
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a) Círculo 1 – a empresa possui práticas sustentáveis indissociáveis, 

porém com baixo valor percebido. 

b) Círculo 2 – a empresa possui práticas compensatórias sustentáveis, 

porém com valor percebido. 

c) Círculo 3 – a empresa possui práticas indissociáveis e alto valor percebido. 

 
FIGURA 5 - RELAÇÕES ENTRE PRATICAS INDISSOCIÁVEIS, COMPENSATÓRIAS E 

VALOR PERCEBIDO PELO CONSUMIDOR 

 

FONTE: Elaborado pelo autor com base em Porter e Kramer (2006), Young e Tilley (2006) e 
Osterwalder (2004). 
 

Após a análise das relações entre vantagens competitivas, aspectos socais e 

ambientais e valor percebido, buscamos verificar se a dimensão econômica é abarcada 

integralmente pelo empreendimento, considerando para tanto os indicadores 

econômicos descritos por Schlange (2006).  
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QUADRO 4 - RELAÇÕES ENTRE VANTAGENS COMPETITIVAS E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 
NO ÂMBITO ECONÔMICO 

INDICADORES 
ECONÔMICOS 

SCHLANGE (2006) 

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 
ECONÔMICOS SCHLANGE (2006) 

RELAÇÕES ENTRE VANTAGEM 
COMPETITIVA E PRÁTICAS 

SUSTENTÁVEIS. 

Compras e 
aquisições 

Usar materiais de fornecedores 
regionais. 

As competências essenciais resultantes 
das relações utilizam materiais de 
fornecedores regionais? 

Persistência 
Perspectiva clara para o 
desenvolvimento da empresa em 
longo prazo. 

As competências essenciais resultantes 
estão alinhadas com as tendências 
futuras em termos sociais ambientais 
e econômicos? 

Potencial 
Crescimento 

Objetivos econômicos de crescimento, 
investimento e orientação para a 
inovação. 

As competências essenciais resultantes 
geradoras de valor financeiro, social e 
ambiental são orientadas para o 
desenvolvimento em longo prazo? 

Missão 
A orientação sustentável é uma parte 
integrante do sistema de valor da 
empresa. 

As competências essenciais resultantes 
possibilitam a empresa ter a orientação 
sustentável como parte integrante do seu 
sistema de valor? 

Identificação Empregados dividem um entendimento 
comum sobre objetivos sustentáveis. 

As competências essenciais resultantes 
possuem comum entendimento entre 
os empregados? 

Cooperação Relacionamento de longa duração com 
parceiros locais e regionais. 

O relacionamento com parceiros locais 
e regionais contribui para sustentar 
estrategicamente as competências 
essenciais resultantes das relações?  

FONTE: Desenvolvido pelo autor com base em Schlange (2006) e Prahalad e Hamel (2005), Porter 
(1999), Osterwalder (2004). 

 

Como descrito acima, cada linha do quadro relaciona os resultados encontrados 

nas relações descritas na Figura 4 (Relações entre Vantagem Competitiva e Práticas 

Sustentáveis) com os indicadores econômicos descritos por Schlange (2006). No 

que tange ao indicador econômico Compras e aquisições de Schlange (2006), 

verifica-se no Quadro 4 se a competência essencial resultante é criada por meio de 

materiais de fornecedores regionais. Essa verificação deve seguir a mesma lógica para 

os outros indicadores, a fim de avaliar se as competências essenciais empreendedoras 

contemplam os aspectos econômicos do modelo de Schlange (2006). 

Diante dessas constatações teóricas apresentadas, procuramos, por meio da 

metodologia de pesquisa proposta na próxima seção, efetuar a interpretação e análise 

dos dados levantados no estudo, considerando que o empreendedorismo sustentável 

desenvolve suas práticas em duas categorias fundamentais: indissociáveis e 

compensatórias, sendo elas percebidas ou não pelo consumidor. 
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3 METODOLOGIA 

Para estudar o empreendedorismo sustentável e analisar as ações praticadas 

por empresas sustentáveis, foi adotado o método estudo de caso, que possui uma 

abordagem qualitativa, a qual é frequentemente utilizada para investigações 

organizacionais (CESAR, 2005). Apresentaremos agora os principais aspectos que 

englobam esse método, bem como o caso analisado no presente estudo. 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Segundo Yin (2015), este tipo pesquisa busca responder questões "como" e 

"por quê" de um fenômeno social. O estudo de caso aborda, com intensidade, um 

fenômeno ao longo do tempo, dentro do seu ambiente natural, em um ou poucos 

lugares (BHATTACHEJEE, 2012). Vários métodos de investigação podem ser 

utilizados tais como, coleta de dados, entrevistas, observações, documentos pré-

gravados e dados secundários, nos quais inferências sobre o fenômeno de interesse 

tendem a ser ricas, detalhadas e contextualizadas (BHATTACHEJEE, 2012). Os 

processos podem ser empregados de duas maneiras: positivista, para testar uma 

teoria, ou interpretativa para a construção da teoria (BHATTACHEJEE, 2012). No 

presente estudo, foi utilizada a abordagem positivista, pois procuramos verificar a 

ocorrência de teorias apresentadas por meio dos conteúdos, levantados na análise de 

conteúdo. A pesquisa também se caracteriza como descritiva, uma vez que visou a 

encontrar e descrever as características conhecidas que compõe o fato por meio do 

estudo de caso, conforme descrito por Santos (2007). 

Para que o caso estudado fosse escolhido, tomamos como base questões 

orientativas, devidamente apresentadas a seguir. 
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3.2 QUESTÕES DA PESQUISA  

Para Yin (2015), as questões da pesquisa são perguntas que, diferentemente 

das aplicadas no instrumento, visam a esclarecer o que o investigador deseja saber. 

Essas questões são fruto de proposições levantadas no referencial teórico desse 

estudo e são, conforme Yin (2009, p.113), "lembretes relacionados com as 

informações que necessita ser coletada e por quê", formando a estrutura da 

investigação, por isso, não devem ser feitas literalmente a qualquer entrevistado, 

mas, sim, com o objetivo de nortear o entrevistador "no rumo, à medida que ocorre a 

coleta de dados" (YIN, 2009, p.113). Dessa forma, nosso estudo pretendeu esclarecer 

as seguintes questões de pesquisa.  

a) quais são os elementos da vantagem competitiva da organização 

pesquisada? 

b) quais são as práticas sustentáveis do empreendimento pesquisado? 

c) quais são as relações entre vantagem competitiva e as práticas sustentáveis 

do empreendimento pesquisado? 

3.3 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

Ao tratar das análises das evidências, Yin (2009) defende que essas podem 

ser desenvolvidas por meio de duas estratégias: baseadas em proposições teóricas ou 

desenvolvidas a partir de uma descrição de caso. Iniciamos a descrição do caso de 

forma lógica e organizada, com base nas categorias analíticas previamente descritas 

nesse estudo. 

Em relação à coleta de evidências, essa pode ter origem em seis fontes distintas: 

documentos; registros em arquivo; documentos; entrevistas; observação direta; 

observação participante e também através de artefatos físicos (YIN, 2015). No presente 

estudo, foram utilizadas entrevistas em profundidade de natureza semiestruturada, 

análise de documentos e observação direta. Segundo Yin (2015), uma das fontes 

mais importantes de informação para o estudo de caso é a entrevista, devendo essa 

ser detalhada e em profundidade. A segunda fonte de evidência é a observação 
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direta, que é útil para proporcionar informações adicionais ao tópico que está sendo 

estudado. A observação direta, descrita por Yin (2015), visa a contribuir no processo de 

avaliação das características dos negócios sustentáveis, suas competências centrais ou 

suas propostas de valor por meio da observação do processo de comercialização, 

via site do Rangri, que engloba desde o pedido até a utilização do produto. 

Por fim, o levantamento de documentos é de fundamental importância para o 

estudo, pois pode coletar informações passíveis de serem repetidamente consultadas e 

não originárias do estudo de caso. Além disso, contém informações exatas sobre a 

empresa. Esses pontos fortes da análise documental, descritos por Yin (2015), 

formam as bases para que essa categoria de estudo seja incluída de forma 

determinante no presente levantamento. Com relação ao caso, foi adotada a técnica 

de análise de conteúdo, que, conforme Bardin (2011), trata-se de um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, como mensagens contidas em documentos e 

entrevistas, visando a descrição do conteúdo das mensagens.  

Segundo Yin (2009), nenhuma fonte de evidência tem vantagem completa 

sobre todas as outras, mas, sim, função complementar, sendo indicado usar quantas 

fontes possíveis na coleta de dados do caso pesquisado.  

 
QUADRO 5 - FONTES DE EVIDÊNCIA E UNIDADES DE ANÁLISE 

FONTE DE DADOS FONTE DE EVIDÊNCIA 

Entrevista semiestruturada e 
pesquisa survey. 

Dados primários: Empreendedor, funcionários e donos de 
restaurantes.  

Análise de documentos 
Dados secundários: Artigos e notícias relacionadas ao setor 
que a empresa atua, documentos e materiais de comunicação da 
empresa. 

Arquivos eletrônicos Dados secundários: website, redes sociais e anúncios da 
empresa on-line. 

Observação direta Dados primários: Processo de comercialização do produto. 
(Site Rangri) 

FONTE: Elaborado pelo autor 
 

Os dados primários da pesquisa, conforme apresentados no quadro acima, 

foram obtidos por meio das entrevistas em profundidade, observação direta do processo 

de compra via site e pesquisa survey realizada com os clientes do empreendimento 

pesquisado. Já os dados secundários foram obtidos por meio de artigos e notícias 

relacionadas ao setor que a empresa atua, documentos e materiais de comunicação, 

bem como dos conteúdos publicados pela empresa em seus canais digitais.  
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Em relação à análise dos dados coletados, a metodologia adotada foi a análise 

de conteúdo, que, segundo Bardin (2011), trata-se de um conjunto de técnicas de 

análise que busca obter, por meio de procedimentos, sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam 

a inferência de conhecimentos. Para tanto, a leitura dos conteúdos selecionados na 

fase escolha dos documentos (BARDIN, 2011) visa a gerar categorizações. Tal 

atividade refere-se a uma operação de classificação de elementos constitutivos de 

um conjunto, por diferenciação, que nesse estudo é classificado segundo o aspecto 

semântico (categorias temáticas: por exemplo, todos os temas que significam reciclagem 

ficam agrupados na categoria). Portanto, as categorias são rubricas ou classes, as 

quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de 

conteúdo) sob um título genérico, que são agrupados em razão das características 

comuns desses elementos (BARDIN, 2011). Segundo a autora, a categorização é 

um processo do tipo estruturalista e comporta duas etapas: (a) inventário: isolar os 

elementos; (b) classificação: repartir os elementos e, portanto, procurar ou impor 

certa organização às mensagens. 

Para a realização da categorização com base em Bardin (2011), foram 

utilizadas as categorias de análise como norteadoras dessa classificação para que a 

subsequente análise seja feita de forma estruturada e contemplando a metodologia 

descrita no projeto de pesquisa.  

3.4 DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA (DC) E DEFINIÇÃO OPERACIONAL (DO) DAS 

CATEGORIAS ANALÍTICAS 

a) Vantagem competitiva 

§ DC - Descrito como a parte principal de um determinado negócio ou a 

competência essencial que a empresa possui e, que deve ser manipulada 

estrategicamente para que se alcance vantagem competitiva frente aos 

concorrentes (PORTER, 1999). Tal competência é atingida por meio da 

cadeia de valores da empresa que, segundo Porter (1999), trata-se de 

uma sequência de atividades que se inicia na origem dos recursos e vai até 

o descarte do produto pelo último consumidor. 
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§ DO - Operacionalmente as fontes de vantagem competitiva (como por 

exemplo as operações de marketing e vendas) são identificadas por meio 

de entrevistas com gestores das empresas e análise de documentos que 

descrevam estas na organização. 

 
QUADRO 6 - CATEGORIAS DE ANÁLISE DA VANTAGEM COMPETITIVA EMPREENDEDORA 

CATEGORIAS DE ANÁLISE ELEMENTOS DE ANÁLISE 

Vantagem Competitiva 
Osterwalder (2004) 
Porter (1999) 
Javidan (1998) 

§ Logística de entrada 
§ Operações 
§ Saída de logística 
§ Marketing e vendas 
§ Serviços 
§ Proposta de valor 
§ Valor percebido 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir dos autores citados no quadro 

b) Práticas sustentáveis 

§ DC - Práticas nos âmbitos social, ambiental e econômico que a empresa 

realiza para atingir os resultados sustentáveis. Segundo Jamali (2006), 

as práticas sustentáveis empresariais podem ser compreendidas como 

um conjunto de políticas que se relacionam por meio de operações da 

organização e processos de tomada de decisão, cujo objetivo é garantir a 

maximização dos impactos positivos na sociedade. 

§ DO - Operacionalmente as práticas foram identificadas por meio dos termos 

presente no Quadro 7 coletados nas entrevistas semiestruturadas, análises 

de documentos e observação direta, comparando com o quadro proposto 

por Schlange (2006). 
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QUADRO 7 - CATEGORIAS DE ANÁLISE EM NÍVEL ECONÔMICO, AMBIENTAL E SOCIAL 
CATEGORIAS DE ANÁLISE ELEMENTOS DE ANÁLISE 

TBL (Triple-bottom Line) 
Schlange 2006 
Econômico  

§ Compras/aquisições 
§ Persistência 
§ Crescimento 
§ Missão 
§ Identificação 
§ Cooperação 

TBL (Triple-bottom Line) 
Schlange 2006 
Ecológico 

§ Transporte 
§ Energia 
§ Resíduos 
§ Emissões 
§ Processo de Produção 
§ Produto 

TBL (Triple-bottom Line) 
Schlange 2006 
Social/Ético 

§ Igualdade de Direitos 
§ Participação 
§ Pessoal 
§ Lugar de trabalho 
§ Integração regional 
§ Comunicação 

FONTE: Elaborado pelo autor com base nos autores citados no quadro. 

c) Práticas indissociáveis  

§ DC – Práticas relacionadas às ações empreendedoras que buscam mesclar 

os impactos sociais e ambientais do empreendimento à geração de lucro, 

proporcionando uma configuração híbrida das competências geradoras 

de vantagem competitiva, conforme apontam Porter e Kramer (2006).  

§ DO - Operacionalmente as ações indissociáveis foram identificadas por meio 

da análise das relações entre vantagem competitiva e a práticas sustentáveis. 

d) Práticas compensatórias 

§ DC – Práticas relacionadas às ações empreendedoras que geram impactos 

sociais e ambientais de forma adjacente e secundária a atividade 

principal da empresa, gerando uma ação compensatória no que tange 

aos elementos do triple-bottom line. 

§ DO - Operacionalmente as ações compensatórias foram identificadas por 

meio da análise das relações entre vantagem competitiva e a práticas 

sustentáveis. 
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3.5 SELEÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

Segundo Yin (2015), um importante aspecto para a escolha do caso a ser 

estudado diz respeito à facilidade para entrevistar pessoas, revisar documentos e 

registros ou fazer observações no campo. A escolha do caso deve considerar, 

também, a maior possibilidade ou probabilidade de esclarecimento das questões da 

pesquisa (YIN, 2015).  

Na escolha do caso para essa pesquisa, consideramos os seguintes aspectos:  

a) empreendimentos sustentáveis com característica ambiental, social e 

econômica em sua proposta de atuação. 

b) ser um negócio de valor compartilhado, negócios inclusivos ou sociais 

(SANTANA; SOUZA, 2015). 

c) possuir mais de dois anos de atuação, pois considera-se que negócios 

com mais de dois anos de atividade já saíram das fases iniciais, nas 

quais empreendedores ainda estão em processo de prototipagem e não 

possuem uma noção exata das características do produto ou serviço 

(RIES, 2011). O prazo de dois anos foi estipulado com base nos estudos 

do SEBRAE (2011), que considera esse o prazo para seus cálculos de 

taxa de sobrevivência empresarial.  

Respeitados todos os critérios estabelecidos, escolhemos como campo de 

pesquisa o caso do Rangri, que se caracteriza como um negócio digital que atua com 

pedidos de entrega de comida pela internet. Lançada em Curitiba, a empresa 

estabeleceu parceria com o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) e a 

Associação de Agricultura Orgânica (AAO), unindo a atividade empresarial e a 

preocupação com impacto social criado por suas atividades. 

No capítulo seguinte, apresentamos as características do Rangri, os fatores 

que geram vantagens competitivas para o seu negócio e as práticas sustentáveis 

encontradas. A partir dessa apresentação, foi analisada a relação entre a vantagem 

competitiva e a sustentabilidade da empresa em questão. 
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4 DESCRIÇÃO DO CASO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Neste capítulo é apresentado o caso, bem como as análises realizadas, com 

base nas fontes de evidência apresentadas no capítulo 3. O presente estudo teve 

seu início no mês de dezembro de 2015 e foi finalizado na última quinzena de março 

de 2016. Na sequência, são apresentados também os resultados obtidos na pesquisa.  

Lançado em 2013, o empreendimento possui a proposta de sanar duas 

fomes, a de quem pede comida e a de quem não tem o que comer ou sofre de 

desnutrição.  Para cumprir esta missão o Rangri optou por um sistema onde os 

restaurantes pagam a ele uma comissão de 10% sobre cada pedido realizado pelo 

seu site, destinando a metade de sua receita líquida menos os impostos, a 

organizações que combatem a fome e a desnutrição no Brasil (RANGRI, 2015). 

Abaixo a descrição, passo a passo, de como o Rangri reverte o lucro para 

instituições que combatem a fome e a desnutrição. Tal descrição teve como base a 

observação direta, em duas diferentes compras efetuadas pelo site do Rangri no 

mês de janeiro de 2016.  

§ Passo 01 – Usuário entra no site www.rangri.com.br. 

§ Passo 02 – Usuário escolhe o tipo de comida que deseja por meio das 

opções de restaurantes. 

§ Passo 03 – Usuário seleciona qual categoria de comida presente no 

restaurante bem com opções de bebida e adicionais.  

§ Passo 04 – Usuário seleciona a opção de entrega e a forma de pagamento.  

§ Passo 05 – Usuário fecha o pedido e seleciona qual instituição deseja 

que o Rangri reverta parte do seu lucro. 

A escolha da entidade fica a critério do usuário, após a realização da 

compra. No momento participam do site o UNICEF, presente no Brasil desde 1950, 

cujo objetivo é melhorar a vida das crianças, adolescentes e suas famílias; e a AAO - 

Associação de Agricultura Orgânica, que atua há 27 anos em favor da saúde e da 

responsabilidade socioambiental, estimulando o consumo de produtos orgânicos. A 

contribuição sai da receita do Rangri, sem nenhum acréscimo aos clientes. O cliente 

paga apenas o valor do prato escolhido e o frete relativo à entrega, ou ainda tem a 

opção de retirar o pedido no balcão. Desta forma o Rangri une a "eficiência do 
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capitalismo com compromisso social para a formação de um modelo inédito de 

negócios" (RANGRI, 2015).  

Para descrever as entrevistas não serão utilizados os nomes dos 

entrevistados, pois foram substituídos por codinomes conforme apresenta-se nos 

tópicos abaixo: 

- Entrevistado A – CEO do Rangri 

- Entrevistado B – Marketing Rangri 

- Entrevistada C – Marketing Rangri 

- Entrevistado D – Dono de restaurante parceiro do Rangri 

- Entrevistado E – Dono de restaurante parceiro do Rangri 

Para o Entrevistado A fundador e CEO do Rangri, "a fome e a desnutrição, 

além de serem problemas complexos que afetam diretamente a sobrevivência das 

pessoas, são um grande desafio criativo". Segundo ele, a ideia surgiu: 

[...] quando eu estava pedindo comida pela internet e surgiu essa ideia de 
começar um negócio novo, comecei a perceber pouco a pouco, com o 
tempo, que negócio se alinhava com todas as partes do meu ser. Ele me 
permitia tudo que eu estava procurando. Era um alinhamento pessoal, 
profissional, de direção da sociedade. Porque essa ideia de fazer website 
para a (Nike) vender tênis, cansamos, entre aspas, não quero diminuir a 
experiência porque foi legal. Mas chegou uma época que eu falei, "como 
podemos usar o que aprendemos para uma coisa que cause impacto?" Na 
verdade, isso estava me ajudando também, porque eu estava criando um 
negócio que também era para fins lucrativos. (Entrevistado A) 

Segundo a página do Rangri na internet, o gerente de parcerias do UNICEF, 

Wim Desmedt, explica que a aliança com o Rangri permite inovar nas estratégias de 

mobilização de pessoas e recursos para causas sociais. Já em relação à Associação 

de Agricultura Orgânica (AAO), o site do Rangri traz a informação de que o 

presidente da AAO, Guaraci M. Diniz Jr., acredita que "a produção de alimentos 

saudáveis, de forma orgânica e sustentável, é o nosso maior compromisso (RANGRI 

2016). "Agora, quem pede pelo Rangri poderá conhecer mais nossos projetos e 

ajudar a fomentar a agroecologia no Brasil". Destaca ainda que, "negócios de valor 

como o compartilhado com o Rangri, que unem a atividade empresarial e a 

preocupação com o impacto social, passaram a definir um novo conjunto de práticas 

de sucesso" (RANGRI 2016). André Masson, principal investidor-anjo e Membro do 

Conselho do Rangri, relata em texto apresentado no site da empresa que "o Rangri 
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utiliza os conceitos mais atualizados existentes de sustentabilidade em negócios. 

Lucro não é entendido por nós como exaustão de recursos comuns, mas como 

otimização e maximização de resultados para acionistas e em benefício da 

sociedade em proporções iguais".  

A equipe do Rangri é enxuta, composta pelo CEO, fundador e responsável 

por todas as operações da empresa, por dois gestores, responsáveis pela estratégia 

e pelo marketing, e três colaboradores que se ocupam das atividades operacionais, 

como atendimento no chat do site e vendas. O responsável pelas vendas também é 

o responsável por atrair mais restaurantes para o canal do Rangri. 

 
FIGURA 6 - ORGANOGRAMA RANGRI – MARÇO 2016 

 
FONTE: Rangri (2016) 

4.1 VANTAGEM COMPETITIVA DO RANGRI 

Para Porter (1999), a vantagem competitiva, é o conjunto interligado das 

competências, recursos e capacidades presentes na cadeia de valores. Para a avaliação 

da cadeia de valores do Rangri faz-se necessário entender o sistema, ou, conforme 

descrevem Rocha e Borinelli (2006, p.4), "a sequência de atividades que se inicia 

com a origem dos recursos e vai até o descarte do produto pelo último consumidor". 

Embora o cliente possa escolher efetuar o pedido por telefone ou 

eletronicamente, receber e consumir produtos por meio da página do Rangri na 

internet, observa-se que o Rangri não é uma empresa produtora de alimentos,  

tão pouco de entrega. Portanto, a atividade central da empresa, constatada por  
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meio de observação direta e descrita pelo CEO da empresa, está concentrada no 

desenvolvimento de um canal de distribuição de marketing para produtos de 

alimentação (KOTLER; KELLER, 2006), ou seja, no setor de alimentos para consumo 

em domicílio, o Rangri atua como um canal entre o fabricante e o consumidor final.  

Para Kotler e Keller (2006, p.464), a "maioria dos fabricantes não vendem 

diretamente para os consumidores finais". Os intermediários, como é o caso do 

Rangri, são caracterizados como uma organização independente, envolvida no processo 

de disponibilizar um produto ou serviço para uso ou consumo (KOTLER; KELLER, 

2006). Para designar a extensão do canal, Kotler e Keller (2006) descrevem quatro 

tipos fundamentais de canais de marketing, considerando o número de intermediários 

contidos entre o produtor e o consumidor final.  

 
FIGURA 7 - NÍVEIS DE CANAIS DE MARKETING DE BENS DE CONSUMO 

 
FONTE: Adaptado de Kotler e Keller (2006) 

 

Em resposta ao questionamento sobre se o Rangri, enquanto intermediário, 

gera valor para seus parceiros e consumidores finais, o Entrevistado D, proprietário de 

um restaurante e parceiro do empreendimento, afirmou: 

Eu acho que pode sim. Quando você tem um canal e um certo relacionamento 
com o canal, tudo facilita para trocar ideias e fazer coisas diferentes. Eu 
percebi que o Rangri gosta de coisas diferentes, aceita. Eu percebo que 
Rangri tem essa facilidade. […} sempre oferece feedback, nos coloca em 
contato com o cliente, posiciona sobre o que aconteceu. (Entrevistado D) 
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Após a identificação da atividade central do Rangri no setor de alimentos, 

avaliou-se as demais atividades que dão suporte ao negócio. Para tanto, analisou-

se, conforme Porter (1999), a logística de entradas, saídas, operações, marketing, 

vendas e serviços do Rangri. O processo de criação de valor no domínio virtual, 

segundo Torres (2012, p.62), envolve a sequência de cinco atividades relacionadas à 

gestão da informação: recolher, organizar, selecionar, sintetizar e distribuir informação. 

Portanto, para atingir a vantagem competitiva, as competências de um empreendimento, 

com característica digital, devem relacionar-se ao gerenciamento da informação e ao 

comportamento dos internautas, aos mecanismos de busca, palavras-chave de acessos 

no site, páginas mais visitadas, bem como informações sobre compras realizadas. 

Segundo o Entrevistado A do Rangri, as informações recebidas da dinâmica 

digital são os insumos para tomada de decisões estratégicas: 

Precisamos ter o maior número de dimensões de dados sobre cada pessoa 
que chegou na página, através de links especiais, diferentes, variações da 
mesma pesquisa, ou ainda as apresentadas em diferentes links para 
tomamos as decisões corretas. Buscamos saber quais as principais 
dificuldades que o usuário encontra no site e como ele o avalia como um 
todo. (Entrevistado A) 

Por meio da análise do comportamento do consumidor no site do Rangri, a 

empresa adquire subsídios para tomada de decisão em sua cadeia de valores: 

logística de entradas, saídas, operações, marketing, vendas e serviços. Segundo o 

responsável pelas estratégias do empreendimento, a proposta de valor do Rangri, 

comparada a de outros players do mercado (canais on-line delivery), possui como 

diferencial principal a sustentabilidade: 

A gente percebe, hoje em dia, que é o grande diferencial do Rangri quando 
você fala dos outros sites que estão em Curitiba, o "IFood", "Pedidos Já", 
"Bom Gourmet", todos esses, é a questão da missão social. Enquanto você 
come, você ajuda outra pessoa a comer. Isso, para mim e, acredito que 
para os outros gestores também, é o grande diferencial da empresa. 
O cerne da questão, para nós, é o quanto o cliente realmente entende isso. 
(Entrevistada B) 
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O proprietário de outro restaurante que participou da pesquisa (Entrevistado E), 

explica que são cobradas taxas de comissão similares em relação aos outros sites 

de delivery, porém, para ele, o diferencial é a questão sustentável. 

É gratificante saber que existe esta possibilidade de ajudar alguma 
instituição sem ter um acréscimo na despesa. Nosso restaurante também 
tem uma pegada sustentável. Alguns resíduos como óleo são trocados por 
detergente e água sanitária. A separação do lixo também é feita e doada 
para catadores. Mesmo que a taxa do Rangri fosse um pouco acima, ainda 
assim valeria a pena fazer a parceria com eles pela questão sustentável. 
(Entrevistado E). 

Para o Entrevistado A do Rangri, o benefício que os restaurantes recebem 

vai além de contar apenas com mais um canal de marketing, pois, segundo ele, o 

risco é zero além do fator sustentabilidade: 

No caso dos restaurantes, falamos que é um modelo sem risco, porque não 
pagam mensalidade. Só pagam comissão sobre o pedido. No caso de 
alguns competidores, existe taxas de marketing que são recorrentes. No 
nosso caso, se por um acaso um restaurante decidir fechar por 1 mês ou 
ninguém pedir comida do restaurante "x", ele não paga nada naquele mês. 
É (risk free) [...] somos um canal extra integrado com inerentemente social e 
com o bem. (Entrevistado A). 

Embora se observe significativos aspectos em relação a orientação 

sustentável do empreendimento, na análise da percepção dos consumidores, ou o 

valor percebido (Porter, 1999) em relação ao Rangri, alguns dados demonstram 

diferentes razões de compra via site do Rangri. No mês de março de 2016 foi 

realizada pelo Rangri uma pesquisa do tipo Survey, enviada via e-mail para uma 

base de 2.592 pessoas, as quais já haviam adquirido alimentos na empresa. O 

formulário utilizado na pesquisa, de múltipla escolha, obteve 92 (oitenta e três) 

respostas. Consultando a tabela de amostra do SEBRAE (2016), concluímos que a 

pesquisa possui 95% de confiabilidade, com erro amostral variando para mais ou 

menos de 10%.  

A seguir, foram analisadas as respostas obtidas em relação ao motivo de compra 

e o entendimento, por parte dos entrevistados, das práticas sustentáveis do 

empreendimento: 
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§ Qual o motivo que leva você a comprar pelo Rangri? Você pode 
marcar quantas respostas quiser. 

 
FIGURA 8 - MOTIVO QUE LEVA O CONSUMIDOR A COMPRAR PELO RANGRI 

 
FONTE: Elaborado a partir de relatórios de pesquisa do Rangri. 

 

Constata-se no gráfico acima que 61% das respostas apontam para as 

promoções que a empresa realiza como principal motivo de compra. Em seguida, 

com 40% das respostas, a facilidade de uso do site e, depois, com 27% das 

respostas, a responsabilidade social. Com relação ao conhecimento das ações 

sustentáveis do Rangri, os resultados foram: 

§ Você conhece as ações de responsabilidade social do Rangri? 
 

FIGURA 9 - CONHECIMENTO DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DO RANGRI 

 
FONTE: Elaborado a partir de relatórios de pesquisa do Rangri. 
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§ Quais ações você percebe que o Rangri pratica? Marque todas as 
ações que você percebe. 

 
FIGURA 10 - AÇÕES PERCEBIDAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DO RANGRI. 

 
FONTE: Elaborado a partir de relatórios de pesquisa do Rangri. 

 

Ao visualizarmos os resultados da Figura 9 verifica-se que mais da metade 

51% dos entrevistados não conhecem as ações de responsabilidade social do Rangri. 

Essa informação demostra que as ações do empreendimento não são reconhecidas 

conforme é esperado pelos gestores, como verificado nas entrevistas do presente estudo. 

Já a Figura 10 demonstra que os 45% dos entrevistados que dizem possuir 

conhecimento das atividades sustentáveis da empresa entendem que a principal ação 

realizada pelo Rangri é divide o lucro com instituições que combatem a fome e a 
desnutrição. Isso demonstra que há um alinhamento no que tange ao entendimento 

daquilo que a empresa realiza e aquilo que estes percebem (porém apenas daqueles 

que dizem conhecer as atividades da empresa). 

A partir dos resultados apresentados pode-se considerar que, os consumidores 

não compram pelo Rangri em função do apelo sustentável, ao menos como critério 

principal. A sustentabilidade está posicionada em terceiro lugar, enquanto preferência 

pelo site, apesar do Rangri ter em sua missão a sustentabilidade, além de sua 

operação conter o compartilhamento do lucro com instituições que combatem a fome e 

a desnutrição. Cabe ressaltar ainda que, as respostas dos consumidores em relação ao 

conhecimento das ações sustentáveis do Rangri demonstraram que 55% desconhece 

as ações de responsabilidade social da empresa. Dos respondentes que reconheciam 

que o Rangri possui ações sustentáveis, 24% não acertaram qual é a ação sustentável 

praticada pelo Rangri. 
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Após a análise dos resultados da pesquisa Survay, foram estudadas as 

campanhas publicitárias do Rangri, a fim de verificar como a comunicação da 

empresa pode estar contribuindo para a percepção das vantagens competitivas por 

parte dos consumidores.  

A análise das mensagens publicitárias foi efetuada com base nas imagens e 

textos das campanhas do Rangri via Facebook. O critério para a escolha desse meio 

teve como base as informações do gestor responsável pelo marketing. 

Nossas campanhas são majoritariamente através do Facebook, com 
investimento em post patrocinado e também com envio de e-mail marketing 
e em Google Adwords, Google Display e um pouco em Youtube. 
(Entrevistada B) 

No período de dezembro de 2015 a março de 2016, houve 17 postagens na 

página do Facebook, com a seguinte distribuição em relação ao conteúdo:  

 
QUADRO 8 - NÚMEROS E APELOS DAS MENSAGENS DOS POSTS NO FACEBOOK RANGRI 

Promoções por meio de 
voucher Apelo sustentável Apelos gerais 

   
No. postagens = 12 No. postagens = 4 No. postagens = 1 

FONTE: O autor por meio da análise de campanhas feitas no Facebook pelo Rangri. 
 

Observamos que há diferenças entre mensagens promocionais, mensagens 

com apelo sustentável e, ainda, mensagens de apelos gerais, aquelas que não 

possuem relação direta com promoção ou sustentabilidade. Ao observarmos as 

correspondências eletrônicas disparadas pelo empreendimento entre as datas do mês 

de setembro de 2015 e março de 2016, vimos também o quanto as promoções 

prevalecem no que tange ao conteúdo da mensagem enviada.  
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QUADRO 9 - NÚMERO E APELO DA MENSAGEM DOS E-MAILS MARKETING DO RANGRI 
PROMOÇÕES POR MEIO DE 

VOUCHER APELO SUSTENTÁVEL APELOS GERAIS 

No. e-mails = 7 No. e-mails = 0 No. e-mails = 1 
FONTE: O autor por meio da análise de campanhas feitas no Facebook pelo Rangri 

 

Para Kotler e Keller (2006, p.583), a "promoção de vendas consiste em um 

conjunto de ferramentas de incentivo, a maioria a curto prazo, projetada para 

estimular compra mais rápida ou em maior quantidade de produtos ou serviços 

específicos". As promoções do Rangri, conforme observado, são disponibilizadas 

por meio de cupons com curto prazo para o uso, objetivando estimular a compra. 

Com o intuito de complementar as análises em relação ao valor percebido, está 

transcrito abaixo um trecho da entrevista com um dos proprietários de restaurantes 

entrevistados, descrevendo o impacto das promoções nas vendas. 

Eu percebo que quando tem algum tipo de promoção dentro do site, vende-
se muito mais que o normal. Temos até uns clientes de cadeira, que sempre 
pedem pelo site. Até pelo preço normal, cheio do cardápio. Ou seja, não 
pegam a promoção, nada. Então, percebemos que é um público que só usa 
aplicativo. Mas quando tem promoção, aparece público de todo tipo. De 
várias regiões da cidade, também. (Entrevistado D) 

Conforme citado anteriormente, o conjunto de recursos e capacidades da 

empresa ou dos seus parceiros geram a proposta de valor, que é o resultado ou 

valor percebido pelo consumidor, segundo Osterwalder (2004). Com base nas 

análises das entrevistas com os gestores, a análise do resultado do levantamento 

realizado pelo Rangri, das correspondências eletrônicas e do conteúdo divulgado via 

rede social, percebemos que os consumidores compram pelo Rangri em função das 

promoções, ficando a questão sustentável em terceiro lugar no que tange ao motivo 

de compra.  

Dessa forma, a vantagem competitiva do empreendimento está relacionada à 

sua alta taxa de promoções realizadas por meio de suas campanhas de comunicação. 

Assim, os consumidores passam a comprar pelo Rangri mais em razão das promoções 

do que por outros diferenciais competitivos que o empreendimento busca entregar 

ao mercado.  

Para avaliar de forma aprofundada como a sustentabilidade está relacionada 

à vantagem competitiva do Rangri, foram analisadas, na próxima seção, as práticas 
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sustentáveis do empreendimento a partir das entrevistas, da análise de documentos 

e da observação direta. 

4.2 PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

Segundo Jamali (2006), as práticas sustentáveis podem ser compreendidas 

como um conjunto de políticas que se relacionam por meio de operações da organização 

e processos de tomada de decisão, que tem o objetivo de garantir a maximização 

dos impactos positivos na sociedade. Para a observação desses impactos, foram 

avaliados os conteúdos das entrevistas realizadas com os proprietários de restaurantes 

e gestores do Rangri, somados à observação direta ocorrida durante a utilização da 

página da internet da empresa e a avaliação de documentos disponíveis em 

diferentes canais de comunicação. Tal como apresentado na revisão teórica sobre 

os indicadores sustentáveis de Schlange (2006), apresentamos abaixo quais e como 

os indicadores sustentáveis foram identificados no caso estudado. 
 
QUADRO 10 - PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DO RANGRI NO TBL 

continua 
DIMENSÕES INDICADORES RESPOSTAS 

  Compras/aquisições Não aplicável, pois os recursos e capacidades provêm de 
fornecedores norte-americanos.  

Econômica 

Persistência 

O Rangri tem um Business Plan com diferentes análises e 
com base nessas expectativas de crescimento em médio e 
longo prazo, conforme descrito pela (Entrevistada B), porém 
não foi apresentado documento relacionado a esse plano. 

Potencial 
Crescimento Não observado.  

Missão 

A empresa possui em sua missão elementos sociais 
relacionados à "equidade de direitos", descritos por 
Schlange (2006), o que também está relacionado ao 
conceito de RSC (Responsabilidade Social Corporativa) 
descrito por Austin el al. (2006), Porter e Kramer (2006) e 
Santana e Souza (2015). 

Identificação 
Todos os funcionários do Rangri compartilham, gostam e 
prezam pela questão da sustentabilidade, conforme 
descrito pela (Entrevistada B). 

Cooperação 

Temos alguns restaurantes locais que estão conosco 
desde o início, assim com as ONGs Unicef e AAO, 
conforme descrito pela (Entrevistada B) e observado em 
todos as aproximações do estudo. Observação direta, 
análise documental e entrevistas. 
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QUADRO 10 - PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DO RANGRI NO TBL 
conclusão 

DIMENSÕES INDICADORES RESPOSTAS 

Ecológica 

Transporte Não se aplica 
Energia Não se aplica 
Resíduos Não se aplica 
Emissões Não se aplica 
Processo de 
Produção Não se aplica 

Produto Não se aplica  

Social/Ética 

Igualdade de 
Direitos 

Divide o lucro com instituições que combatem a fome e a 
desnutrição. Visualizado por meio do presente estudo de caso. 

Participação 
Em desenvolvimento (fazendo parcerias com empresas e 
instituições locais e avaliando a possibilidade de termos 
uma ONG local), conforme descrito pela (Entrevistada B) 

Pessoal 

Em desenvolvimento (crescente participação dos funcionários 
no processo decisório da empresa, porém, sem planos de 
carreira), conforme descrito pela (Entrevistada B), porém 
sem mais informações disponibilizadas. 

Lugar de trabalho Não se aplica. 

Integração regional 

Parte do plano de recompensa de usuários por sua 
participação no site inclui convite a programas e atividades 
regionais, conforme descrito pela (Entrevistada B), porém 
não foram fornecidos mais detalhes em relação a esse plano. 

Comunicação 
Em desenvolvimento (programado para fase post-funding). 
Conforme descrito pela (Entrevistada B), porém não 
fornecido maiores detalhes. 

FONTE: Autor com base em na proposta Schlange (2006) e nos dados coletados. 
 

Conforme verificado no quadro acima, a partir das respostas dos gestores 

entrevistados foram descritas as práticas que a empresa realiza ou não quanto à 

sustentabilidade. Com base no Quadro 10, observa-se que as práticas realizadas pelo 

empreendimento no âmbito econômico são: Persistência, Identificação e 

Cooperação. No que tange aos aspectos ecológicos, não foram identificadas práticas 

que sustentem tal direcionamento. Já em relação aos aspectos sociais/éticos, foram 

identificados Igualdade de Direitos, considerando que a empresa divide o lucro 

com instituições que combatem a fome e a desnutrição e Integração Regional, pois 

possui parceria de longa duração com parceiros regionais. As práticas Pessoal e 

Comunicação são descritas pelos gestores apenas como de planos futuros do 

empreendimento. A prática Integração Regional, parte do plano de recompensa de 

usuários por sua participação no site, inclui convite a programas e atividades 

regionais, conforme descrito pela Entrevistada B, porém, como descrito no quadro, 

não foram fornecidos mais detalhes em relação a essa. Como essas três últimas 
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práticas são apenas planos futuros ou não apresentam informações significativas, 

não serão consideradas como práticas efetivas na presente análise.  

Ao questionarmos os gestores sobre qual prática sustentável possui maior 

relevância, esses são unânimes em dizer Igualdade de Direitos. Para sustentar tal 

afirmativa, a gestora de marketing do Rangri explica como é a dinâmica da operação 

que contempla tal prática de forma detalhada: 

Você fez um pedido no Rangri. Pediu R$ 100,00. Pizza, ou o que quer que 
seja, mais a taxa. Então, recebemos R$ 10,00. Disso, pagamos impostos. 
Vamos imaginar que de R$ 10,00, ficamos com R$ 7,00. O Rangri ficará 
com 3,50, e 3,50 será revertido para a instituição que o cliente escolheu no 
final do seu pedido. (Entrevistada B) 

Embora se observe outras práticas sustentáveis realizadas pela empresa, os 

gestores enfatizam que a principal é reverter parte da renda para instituições que 

combatem a fome e a desnutrição no Brasil. Tal prática ou ação sustentável realizada 

pela marca já obteve repercussão em diversos meios de comunicação. A seguir, 

alguns meios de comunicação que referenciaram o caso do Rangri em suas matérias 

ou conteúdos jornalísticos. Todos essas notícias e matérias apontam para o viés 

sustentável do compartilhamento ou doação de parte dos lucros da instituição com 

instituições que combatem a fome e a desnutrição.  
 
QUADRO 11 - CONTEÚDOS PUBLICADOS SOBRE O RANGRI EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

CANAL/MÍDIA DATA NOTÍCIA LINK 

Gazeta do Povo 10/02/2016 Lucro e Solidariedade  
http://www.gazetadopovo.com.
br/blogs/giro-sustentavel/lucro-
e-solidariedade/ 

Ação voluntária 25/01/2016 Empresas que pensam 
diferente: Rangri 

http://acaovoluntaria.org.br/ind
ex.php?area=noticia&id=394 

Paraná Portal 01/01/2016 
Site de delivery de comida faz 
doações a instituições de 
combate à fome 

http://paranaportal.uol.com.br/
blog/2016/01/01/site-de-
delivery-de-comida-faz-
doacoes-a-instituicoes-de-
combate-a-fome 

Revista de Bordo 
Azul 

Fevereiro 
2016 Por um mundo melhor 

https://issuu.com/sancle.digital/
docs/azul_34/123?e=1007735
2/33115190 

Gazeta do Povo 26/01/2015 Delivery solidário: você paga, 
todos comem 

http://www.gazetadopovo.com.
br/vida-e-cidadania/delivery-
solidario-voce-paga-todos-
comem-
ej95r1ehsqd10jjkfttti8evi 

FONTE: O autor com base em pesquisas na internet  
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Ao avaliarmos os conteúdos presentes nas matérias jornalísticas acima 

relacionadas, verificamos que todas abordam os aspectos ligados ao modelo de 

negócio do Rangri, descrevendo a doação que a empresa efetua de parte dos lucros 

do empreendimento. O site acaocoluntária.org.br apresenta na matéria Empresas 

que pensam diferente que, por meio do site do Rangri, é possível realizar pedidos de 

comida em restaurantes em Curitiba, enaltecendo a questão da doação de parte do 

valor arrecadado para organizações que combatem a fome e a desnutrição, 

conforme trecho abaixo apresentado. 

Já pensou em pedir comida no conforto da sua casa e ainda ajudar quem não 
tem o que comer? Esta é a proposta do site Rangri. Através da plataforma, 
é possível realizar pedidos de comida em restaurantes de Curitiba e parte 
do valor arrecadado pelo site com as comissões pagas pelos estabelecimentos 
é doada a organizações que combatem a fome e a desnutrição no Brasil. 

Da mesma forma, a revista de bordo da Azul (companhia aérea) descreve 

em sua edição de janeiro de 2016 o fator sustentável do empreendimento, dizendo 

que parte da renda do Rangri é doada para a Unicef e à AAO. 

O site delivery de refeições baseado em Curitiba destina metade de sua 
receita líquida para a Unicef e a Associação de Agricultura Orgânica. 
“A proposta é matar duas fomes: a de quem pede comida e a de quem não 
tem o que comer.” 

 O Jornal Paranaense Gazeta do Povo aborda igualmente os aspectos 

relacionados a doações na matéria Lucro e... Solidariedade ao citar o Rangri, 

juntamente com outros exemplos de negócios solidários. 

E, para quem tem fome, o Rangri, com sede em Curitiba, oferece um 
serviço especializado. O site de delivery de refeições realiza doações para o 
Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) e para a Associação de 
Agricultura Orgânica (AAO) sempre que um pedido é fechado. Novamente, 
os restaurantes não precisam desembolsar um valor adicional para fazer as 
doações e os consumidores pagam os mesmos valores praticados nos 
estabelecimentos. 
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 Em outra reportagem da Gazeta do Povo intitulada Delivery solidário: você 

paga, todos comem, o veículo aborda a mesma questão, porém com o conteúdo 

dedicado exclusivamente ao Rangri. 

E se cada vez que você pedir comida em casa, ajudasse a matar a fome de 
quem precisa? Essa é a motivação do site de delivery Rangri, lançado em 
Curitiba, que faz parcerias com restaurantes para arrecadar dinheiro para 
organizações que combatem a fome e a desnutrição no Brasil. Osclientes 
pedem comida pelo Rangri e os estabelecimentos destinam 10% ao site, 
que, então, repassa metade de sua receita líquida a instituições, como o 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Associação de 
Agricultura Orgânica (AAO)  

Com base na análise dos conteúdos dos veículos de comunicação 

relacionados no Quadro 11, verificamos que todos abordam a questão da doação de 

parte dos lucros do empreendimento para instituições que combatem a fome e a 

desnutrição. Na análise da entrevista com os gestores, apresentado no Quadro 10 e 

classificado com base em Schlange (2006), podemos constatar o significativo 

direcionamento da questão da doação para tais instituições. A partir dessas 

afirmativas, avaliamos que as práticas sustentáveis do Rangri estão relacionadas ao 

que Schlange (2006) descreve como Igualdade de Direitos, sendo esse um indicador 

social apontado no modelo do autor. Embora tenha sido verificado nas entrevistas 

que há outras práticas citadas, essas são apenas planos futuros ou não apresentam 

significativas informações, não sendo, por fim, consideradas como efetivas na 

presente análise. 

Com base nas análises realizadas sobre a vantagem competitiva do Rangri 

e suas práticas sustentáveis, apresentamos na próxima seção quais são os 

principais elos estratégicos entre as duas categorias de análise do presente estudo. 

4.3 RELAÇÕES ENTRE VANTAGEM COMPETITIVA E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

EMPREENDEDORAS 

Esse tópico descreve como a vantagem competitiva identificada no caso 

estudado pode estar relacionada com as suas práticas sustentáveis. Foram analisadas 
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aqui as práticas sustentáveis indissociáveis, compensatórias e suas relações com a 

vantagem competitiva do empreendimento pesquisado. Ao verificarmos as de 

natureza indissociáveis, buscamos verificar se essas ocorrem ao mesmo tempo em 

que atividade empresarial ocorre, bem como se há relações diretas e inseparáveis 

entre aspectos sociais ou ambientais (ou, ainda, entre ambos), e fontes de vantagem 

competitiva, considerando as teorias de Young e Tilley (2006) e Porter e Kramer 

(2006). Já as práticas de natureza compensatórias são identificadas quanto ocorrem 

de forma subjacente e indireta à atividade central da empresa na qual o centro da 

atividade é a geração de lucro, e os impactos sociais e ambientais ocorrem em 

momentos diferentes da atividade comercial, conforme descrito por Sommerrrock 

(2010), Young e Tilley (2006) e Porter e Kramer (2006). 

Para avaliar tais relações, buscamos visualizar as fontes de vantagem 

competitiva de Porter (1999) e práticas sustentáveis de Schlange (2006) do 

empreendimento pesquisado. Em função disso, foi elaborada a Figura 11 para uma 

representação aproximada da realidade do empreendimento, com o objetivo de 

ilustrar como a fonte de vantagem competitiva do Rangri pode estar relacionada às 

suas práticas sustentáveis. 

 
FIGURA 11 - RELAÇÕES ENTRE VANTAGEM COMPETITIVA E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

DO CASO ESTUDADO 
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FONTE: O autor, com base nos dados coletados. 
 

Com base na descrição do caso realizada no item 4.1, observamos que o 

empreendimento estudado é um Canal de Marketing com práticas sustentáveis 

relacionadas à Igualdade de Direitos. 
Cabe, após a análise das relações entre a vantagem competitiva e práticas 

sustentáveis no âmbito social e ecológico, avaliar essas relações no âmbito econômico. 

O Quadro 12 presenta os resultados obtidos a partir das relações observadas entre 

fontes de vantagem competitiva e práticas sustentáveis em nível econômico.  
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QUADRO 12 - RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DAS RELAÇÕES OBSERVADAS ENTRE 

FONTES DE VANTAGEM COMPETITIVA E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

INDICADORES 
ECONÔMICOS 

SCHLANGE (2006) 

VANTAGEM COMPETITIVA E 
PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS EM 

ÂMBITO ECONÔMICO 

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR 
DAS RELAÇÕES OBSERVADAS 

ENTRE VANTAGEM COMPETITVA 
E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS. 

Compras/aquisições 
Os recursos e capacidades utilizadas 
na geração de valor provêm de 
fornecedores regionais? 

A maior parte dos recursos e 
capacidades provêm de 
fornecedores norte-americanos, com 
base nas informações apresentadas 
pelo (Entrevistado A e C). Porém os 
alimentos são fornecidos por 
parceiros locais.  
 

Persistência 

A companhia está alinhada com a 
inovação e as tendências futuras em 
termos sociais, ambientais e 
econômicos?  
A atividade de combater a fome e a 
desnutrição está alinhada com as 
tendências futuras? 

Foi observada a preocupação da 
empresa em modernizar seu canal 
on-line, incluindo um aplicativo para 
dispositivos móveis. Porém, não foi 
possível observar, de forma 
satisfatória, o alinhamento com as 
tendências futuras no âmbito social, 
ambiental e econômico. Com base 
nas informações apresentadas pelo 
(Entrevistado A, B e C), além de 
questões apresentadas na pesquisa 
survey. 

Potencial Crescimento 

As vantagens competitivas 
geradoras de valor financeiro, social 
e ambiental estão orientadas para o 
desenvolvimento em longo prazo? 

Não foi possível constatar, de forma 
satisfatória, se os valores no TBL 
estão orientados para o 
desenvolvimento em longo prazo.  

Missão 

Em qual categoria de negócios (RSC, 
sociais, inclusivos e de valor 
compartilhado) gera vantagem 
competitiva? 

RSC (Responsabilidade Social 
Corporativa), pois o negócio está 
relacionado com as orientações de 
Porter e Kramer (2006) e Santana e 
Souza (2015), Austin et al. (2006), 
descritas na revisão teórica do 
presente estudo. 
 

Identificação 

As vantagens competitivas e suas 
relações com as práticas 
sustentáveis possuem comum 
entendimento entre os empregados? 

Sim, conforme constatado nas 
entrevistas e apresentado na seção 
sobre práticas sustentáveis. 

Cooperação 

O relacionamento com parceiros 
locais e regionais contribui para 
sustentar estrategicamente a 
vantagem competitiva?  

Embora a empresa tenha parceiros 
estratégicos nesse âmbito, não foi 
possível constatar, de forma 
satisfatória, se esses contribuem 
para a vantagem competitiva.  

FONTE: O autor com base em Schlange (2006) 
 

No quadro acima, verificamos como as fontes de vantagem competitiva e as 

práticas sustentáveis estão relacionadas em nível econômico. Ao avaliarmos esses 

itens no caso estudado, observamos que foram destacados em Missão e Identificação 

ações que aproximam a empresa da sustentabilidade em âmbito econômico, com 
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base nos indicadores descritos por Schlange (2006). Analisando a característica da 

empresa, que possui uma orientação direcionada a gerar impactos econômicos por 

meio da venda delivery, porém com o compartilhamento de parte de sua receita, 

verificamos que, com base em Austin et al. (2006) Porter e Kramer (2006) e Santana 

e Souza (2015), seu direcionamento está alinhado à RSC, pois, segundo os autores, 

esse tipo de alinhamento busca incorporar processos mais sustentáveis em sua 

atividade, gerando valor adicional para seus negócios. Já a Identificação pode ser 

constatada nas entrevistas com os gestores, nas quais eles dizem que a proposta 

sustentável é compartilhada por todos os colaboradores do empreendimento.  

No que tange às motivações que levam os consumidores a comprarem pelo 

Rangri, o quesito Promoções ocupa considerável destaque. Como a empresa utiliza a 

promoção com grande frequência em suas campanhas, comparada às ações de 

comunicação que enaltecem as práticas sustentáveis, a presente análise aponta que 

o consumidor passou a considerar a promoção como principal motivo de compra, e 

não a sustentabilidade. Essa conclusão resulta da triangulação dos dados da 

pesquisa survey, da entrevista em profundidade e da análise de conteúdo das 

campanhas. A figura abaixo representa uma síntese, contendo o valor percebido 

pelo consumidor das práticas sustentáveis indissociáveis ou compensatórias. 

 
FIGURA 12 - RELAÇÕES ENTRE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E FONTES 

DE VANTAGEM COMPETITIVA 

 
FONTE: elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 
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O círculo vermelho apenas representa uma aproximação do fenômeno 

observado no presente estudo, não tendo a pretensão de ser preciso no que tange à 

real posição do empreendimento no esquema acima. Porém, apresenta uma hipótese 

de como pode ser observada a estratégia empreendedora no que diz respeito às 

relações entre suas práticas sustentáveis e o valor percebido, considerando ainda a 

natureza indissociável e compensatória das práticas sustentáveis. Acima da linha 

tracejada central, temos empreendimentos com valor percebido sustentável como 

principal do motivo de compra, enquanto que abaixo da linha, temos empreendimentos 

que possuem baixa percepção das práticas ou ações sustentáveis. No caso 

estudado, vemos que 27% dos entrevistados compram pela questão sustentável, 

sendo essa a razão do empreendimento não estar posicionado no nível mais baixo 

do modelo apresentado, como se pode observar na Figura 12. 

Ao avaliarmos a forma como as ações sustentáveis são propostas e 

praticadas pelo empreendimento, verificamos que essas são de natureza compensatória, 

pois ocorrem em momentos diferentes da atividade comercial. O esforço sustentável 

é caracterizado como de Responsabilidade Social Corporativa, a partir da doação de 

parte da receita do negócio para duas instituições não governamentais que apoiam o 

combate à fome, desnutrição (UNICEF) e alimentação orgânica (AAO). Após a 

atividade comercial (a venda de alimentos via delivery), o Rangri realiza doações 

para essas instituições utilizarem em projetos ou ações sociais. Para caracterizar a 

indissociabilidade, a atividade de impacto sustentável do Rangri (doação) deveria 

ocorrer ao mesmo tempo em que a atividade comercial e de consumo ocorre e 

deveria ser percebida pelo mercado (consumidores, parceiros e fornecedores) 

indissociavelmente da atividade comercial realizada, o que não ocorre, conforme 

análise dos dados coletados nesse estudo. Abaixo, apresentamos uma análise mais 

detalhada do caso estudado com base nos critérios compensatórios, indissociáveis e 

de valor percebido. 

a) fatores compensatórios: a presente análise aponta para este 

direcionamento do empreendimento considerando que os fatores 

compensatórios ocorrem de forma subjacente e indireta a atividade 

central da empresa, e o centro da atividade é a geração de lucro (e não 

o direcionamento social ou ambiental), pois, pelo fato dos impactos 

sustentáveis ocorrerem após a atividade comercial, por meio de doações 

para instituições, o empreendimento estudado possui um direcionamento 
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Social/Ético dentro do TBL, possuindo o indicador descrito por 

Schlange (2006), Igualdade de Direitos. 

b) fatores indissociáveis: a presente análise não aponta um direcionamento 

indissociável das práticas sustentáveis, pois para serem confirmadas 

essas teriam que gerar, ao mesmo tempo, lucro e impacto social e 

ambiental, possuindo ainda relações diretas e inseparáveis entre aspectos 

sociais e ambientais e fontes de vantagem competitiva.  

c) valor percebido: em relação ao valor percebido das práticas sustentáveis 

empresariais, o presente estudo aponta para uma baixa percepção por 

parte dos consumidores. O principal atributo percebido, segundo a 

pesquisa, são as promoções, o que reforça o argumento apresentado de 

que há uma relação entre vantagem competitiva e impactos sustentáveis 

em nível compensatório.  

O objetivo geral proposto nesse estudo foi analisar como as práticas 

sustentáveis se relacionam com a vantagem competitiva em empreendimentos 

sustentáveis de pequeno porte. Com base na revisão teórica, essas relações 

poderiam ocorrer de formas compensatórias e indissociáveis, sendo essas 

percebidas ou não pelos consumidores. O modelo Schlange (2006), também 

apresentado na revisão teórica, tornou possível a visualização do indicador do TBL, 

para o qual o empreendimento estudado direciona suas práticas sustentáveis. 

 Por meio da análise das entrevistas com os gestores, pesquisa survey e 

análise de conteúdo, foram encontradas relações entre vantagens competitivas e 

práticas sustentáveis, tal como foi proposto no objetivo geral. Por fim, considerando 

as análises acima apresentadas, verificamos que o direcionamento dentro do TBL, 

com base em Schlange (2006), encontra-se em nível Social/Ético, alinhado ao 

indicador Igualdade de Direitos, sendo que as integrações entre vantagem 

competitiva e práticas sustentáveis são de natureza indissociáveis.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao considerarmos como as práticas sustentáveis empreendedoras podem 

estar relacionadas com o desenvolvimento de vantagem competitiva, o presente 

estudo buscou abordar três objetivos específicos que visam a identificar os 

elementos da vantagem competitiva, as práticas sustentáveis e a relação desses 

elementos em nível teórico e prático. No que tange ao nível teórico, a vantagem 

competitiva teve como fundamento a cadeia de valor de Porter (1999), bem como os 

pressupostos descritos pelo o autor para a compreensão advinda dessa análise. 

Para Porter (1999), os gestores devem utilizar do entendimento do processo 

ocorrido na cadeia de valor para priorizar as atividades que geram maior diferencial 

competitivo frente aos concorrentes no mercado em que a empresa atua. Ao 

avaliarmos a vantagem competitiva em nível prático, por meio do caso estudado, 

vemos que as fontes de vantagem competitiva estão relacionadas a vendas e ao 

marketing. Essa afirmativa parte das análises da própria orientação da atividade, 

que é caracterizada por Kotler e Keller (2006) como um canal de marketing, no qual 

o Rangri atua como um intermediário entre o fabricante e o consumidor final.  

No que tange às práticas sustentáveis, a base teórica do presente estudo 

advém de autores como Elkington (2012) e Schlange (2006). Elkington (2012) 

propõe o TBL triple-bottom line como uma forma de alcançarmos a justiça social, a 

preservação ecológica e o desenvolvimento econômico de forma concomitante. O 

modelo proposto pelo autor considera que os gestores devem incorporar em suas 

práticas empresariais e em seus indicadores os conceitos do TBL, a fim de que seja 

alcançado o desenvolvimento sustentável. Outra base teórica utilizada foi o modelo 

de Schlange (2006), que propõe indicadores do TBL voltados ao empreendedorismo. 

Em nível prático, as práticas sustentáveis foram identificadas por meio das 

entrevistas em profundidade, da análise de documentos (materiais de comunicação 

da empresa) e da observação direta (compra de produtos pelo site do Rangri). 

Destacam-se ações relacionadas em nível social, pois, ao doar parte de sua receita 

para entidades que combatem a fome e a desnutrição, o empreendimento gera 

impactos relacionados à Igualdade de Direitos, descrito por Schlange (2006). Em 

nível econômico, foram identificados os indicadores Missão e Identificação, pois, 
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segundo os gestores da empresa, todos os colaboradores compartilham e atuam 

para aprimorar a missão sustentável do empreendimento.  

Ao abordar as relações entre vantagem competitiva e práticas sustentáveis, 

o presente estudo fundamentou-se em teorias desenvolvidas por Young e Tilley (2006) e 

Porter e Krammer (2006). Essas duas bases teóricas buscaram descrever como os 

empreendimentos podem utilizar a mesma orientação estratégica dos negócios voltados 

ao lucro em negócios que visam uma geração híbrida de vantagem competitiva 

(lucro, valor social e ambiental). O resultado em nível teórico foi a classificação das 

atividades empreendedores em indissociáveis (quando a sustentabilidade é vista 

como vantagem competitiva e ocorre ao mesmo tempo em que a atividade comercial 

é estabelecida) e compensatórias (quando a sustentabilidade ocorre em momentos 

diferentes da atividade comercial, com baixa ou nenhuma relação com a atividade 

central da empresa). Em nível prático, essas relações foram identificadas por meio 

da análise de documentos, entrevistas em profundidade e pesquisa survey. O 

resultado apontou que o caso estudado possui uma relação de compensação no que 

tange às suas práticas sustentáveis, pois os impactos sociais ocorrem em momentos 

distintos das atividades comerciais. Outro fator analisado, que reforça a relação 

compensatória entre as vantagens competitivas da empresa pesquisada e suas 

práticas sustentáveis, é o valor percebido que os consumidores possuem das 

práticas sustentáveis empreendedoras, a partir da proposta de Osterwlder (2004). 

Em nível prático, buscamos verificar, por meio da pesquisa survey, se consumidores 

percebem as práticas sustentáveis do empreendimento, e o resultado da análise 

apontou uma percepção significativamente baixa em comparação com fatores como 

promoções e facilidade do uso do site. 

Considerando o empreendedorismo sustentável como um caminho viável 

para a solução de grande parte dos problemas sociais, ambientais e econômicos 

que o planeta enfrenta, a busca por novos modelos que impulsionem as práticas 

sustentáveis deve ser encorajada para que se possa, ao invés de lutar contra o 

sistema capitalista, utilizar, conforme defendem Santana e Souza (2015), o próprio 

sistema como parte da solução dos problemas de natureza social e ambiental. 

A identificação das relações entre motivação de consumo e sustentabilidade abre a 

possibilidade de novos estudos que visam a, em última instância, encorajar novos 

empreendedores a investirem em atividades dessa natureza. Segundo Elkington 

(2012), a sustentabilidade irá, cada vez mais, ser incorporada às dinâmicas 
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econômica e social por meio das tendências que se apresentarão para a sociedade 

nos próximos anos.  

5.1 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

- Reforçar as categorias de análises com estudos quantitativos. 

- Realizar estudos comparativos com empresas compensatórias e 

indissociáveis para analisar a percepção do mercado.  

- Criar estudos que objetivam avaliar se as práticas indissociáveis geram 

valor adicional para a marca em relação às práticas compensatórias. 
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ANEXO 

  

Campanha 26/02/2016  
Promoção por meio de Voucher 

Campanha 28/02/2016 
Promoção por meio de Voucher 
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Campanha 11/03/2016 
 Promoção por meio de Voucher 

Campanha 18/03/2016  
Apelos Gerais 
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Campanha 24/07/2015  
Promoção por meio de Voucher 

Campanha 30/07/2015 
Promoção por meio de Voucher 

 

  



	   80 

 

 

 

  

Campanha 28/08/2015  
Promoção por meio de Voucher 

Campanha 18/09/2015  
Promoção por meio de Voucher 

 


