


Só no ano de 2019, os impactos ambientais foram responsáveis pelo derretimento de mais de 2 bilhões de 

toneladas de gelo na Groenlândia, considerado o maior evento do tipo já registrado na história, segundo o 

Observatório do Clima. Ao mesmo tempo, 800 milhões de pessoas passam fome no planeta, Segundo a FAO, 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E no �nal deste mesmo ano, surgiu o 

Covid-19, um vírus que já matou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, até o momento.  

E todos esses episódios são consequências de um modelo econômico que não aprecia a preservação da 

natureza e a diminuição da desigualdade social. E o futuro é alarmante: nessa velocidade, talvez teremos 

consequências muito mais severas em breve. 

Por que falar sobre capitalismo sustentável?



Apesar disso tudo que vem acontecendo, ainda podemos agir para reverter a situação. O cenário de crises 

�nanceiras permanentes, desigualdade extrema e pressão implacável sobre o meio ambiente, mostra que o sistema 

econômico precisa de mudanças e não corresponde aos desa�os da nossa era. 

Mas as mudanças são possíveis. Para que as empresas não apenas sobrevivam em meio a todas essas situações, 

principalmente em um mundo pós Covid-19, é necessário que os grandes líderes entendam que precisam passar por 

profundas mudanças.

Para isso, é necessário buscar uma nova forma de capitalismo que traz não apenas ajuda para o seu próprio negócio, 

mas também que preserva a humanidade e o planeta. 

Como agir diante desta situação?



A tecnologia é um dos principais catalisadores que mais transformam e informam o mundo que vivemos. Conforme 

Erik Brynjolfsson e Daniel Rock da MIT Sloan School of Management e Chad Syverson da University of Chicago, a 

tecnologia ou, mais especi�camente, a General Purpose Technology (GPT) tem sido o motor de todo o crescimento 

nos últimos 200 anos. 

Desde a invenção do fogo até a tecnologia da 5g, “as empresas criam novos processos de negócios, desenvolvendo 

experiência gerencial, treinando colaboradores, corrigindo softwares e construindo outras ações intangíveis”, conclui 

os pesquisadores que vêem um futuro mais aberto e acessível para todos em se tratando de tecnologia.

Porém não basta só isso. Resumidamente, a tecnologia em si não é su�ciente. É preciso unir as pessoas, a tecnologia, 

o processo e a gestão dentro da cultura empresarial. Isso tudo deve ser combinado com novos processos de 

negócios, rotinas de gestão e treinamento dos colaboradores. 

A tecnologia como ferramenta certa para
a construção de um mundo sustentável



A implantação de sistemas que unem essas esferas, 

mudam a proposta de valor de serviços e produtos da 

empresa e criam novos canais, meios de distribuição 

ou intermediação do relacionamento de uma 

empresa com seus clientes �nais de forma mais clara, 

com a ajuda da transformação digital.

Mas na prática, como construir empresas

capitalistas sustentáveis?

 

Primeiramente, é importante que as empresas 

atinjam o equilíbrio entre as partes interessadas e que 

a tecnologia, ou melhor, a transformação digital, seja 

uma válvula propulsora para os objetivos. 

Technology

ProcessPeople

Organizational

Culture



Em um artigo da Harvard Business Review (HBR)

de 2016, Tensie Whelan e Carly Fink, ambas da NYU

Stern Business School, argumentam que a construção

de negócios sustentáveis gera melhores resultados

em função dos seguintes processos:

- Impulsionar a competição por

    meio do engajamento das partes

    interessada;

- Melhorar a gestão de risco;  

- Fomentar a inovação;      

- Melhorar o desempenho �nanceiro de risco;

- Construir a �delidade do cliente; 

- Atrair e engajar colaboradores.



Além disso, a contratação de novos talentos inovadores e a criação de ecossistemas 

mais diversos também são outros fatores importantes para que as mudanças 

aconteçam dentro das instituições. 

Segundo este mesmo artigo,  Tensie Whelan a�rma que “a preponderância de 

evidências mostra que a sustentabilidade está se tornando predominante.

Em outras palavras, é por meio da tecnologia e da transformação digital, uni�cada aos 

outros setores institucionais, que surge a construção de uma empresa de capital 

sustentável, melhorando o desempenho dos negócios e do mundo de forma geral. 




