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Capacidades e Desempenho no Contexto da Sustentabilidade 
Empresarial: Revisão Integrativa e Estudo de Casos Múltiplos 

No contexto da Sustentabilidade Empresarial (SE), destaca-se a importância das capacidades no desenvolvimento 
da estratégia, pois elas influenciam o desempenho econômico ao mesmo tempo em que contribuem para gerar 
oportunidades e resolver problemas ambientais e sociais. Para responder a pergunta “Como têm evoluído os 
conceitos e práticas de Capacidades e Desempenho no contexto de SE?”, esta pesquisa será conduzida por 
revisão de literatura e estudo de casos múltiplos. Primeiro, argumentando-se que os conceitos de sustentabilidade 
e desempenho empresarial estão fragmentados e espalhados, foi conduzida revisão integrativa sobre a literatura. 
Identificaram-se 17 capacidades de organizações orientadas à SE e que foram classificadas em quatro categorias 
principais de acordo com o framework Criação de Valor Sustentável (HART; MILSTEIN, 2003): interna-curto prazo; 
externa-curto prazo; interna-longo prazo e externa-longo prazo. Os conceitos de DE foram ser categorizados como 
econômico, social, ambiental e econômico-social-ambiental. Os resultados e as análises da revisão integrativa 
embasarão proposições teóricas relacionadas a popularidade e temporalidade de capacidades e desempenho no 
contexto da SE. Essas proposições orientarão estudo de casos múltiplos de seis empresas do setor elétrico 
listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Brasil, Bolsa, Balcão (ISE B3). Os resultados e as análises 
dos casos múltiplos serão associados às proposições deduzidas na etapa de revisão integrativa para validação 
ou refutação teórico-prática. Por fim, serão deduzidas novas proposições, com as análises dos estudos de casos 
múltiplos. Com os resultados, pretende-se contribuir para compreensão de capacidades de curto e longo prazo e 
desempenho no contexto da SE, sugerindo pesquisas futuras no escopo do processo decisório que se refere à 
escolha e ao desenvolvimento de capacidades que possam orientar a estratégia da organização na criação de 
resultados de sustentabilidade de longo prazo. 

 

Nesta apresentação, será abordado o projeto de pesquisa, com foco em aspectos metodológicos, teóricos e 
empíricos, sua perspectiva de aplicação e o plano de finalização da dissertação. A exposição online sobre o estudo 
será feita por Juliana Hellvig (http://lattes.cnpq.br/1954392608846241), estudante do curso de Pós-Graduação em 
Gestão de Organizações, Liderança e Decisão (PPGOLD), vinculado ao Departamento de Administração Geral e 
Aplicada da Universidade Federal do Paraná, orientada pelo Professor Dr. Farley Simon Mendes Nobre 
(http://lattes.cnpq.br/0574356630988318). 
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