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RESUMO: O trabalho explora a questão da incorporação de considerações de ordem social e 
ambiental às práticas empresariais das sociedades anônimas (companhias) de capital aberto 
cotizadas no mercado de valores mobiliários brasileiro. Muito embora o tema da 
sustentabilidade (em abstrato) seja objeto relativamente recorrente nas análises contemporâneas 
sobre as sociedades anônimas cotizadas em mercados de valores mobiliários, o mesmo não se 
pode dizer em relação à problematização central orientadora da presente pesquisa, isto é, as 
investigações mais específicas sobre o papel a ser desempenhado pelos conselhos de 
administração em meio à tensão permanente entre os imperativos econômicos (gerar resultados 
para os acionistas) e uma visão mais ampla de incorporação de considerações de ordem social 
e ambiental às práticas empresariais. Portanto, a discussão empreendida no trabalho, marcada 
por originalidade e relevância, presta-se a contribuir com as reflexões interdisciplinares 
tradicionalmente cultivadas neste evento que congrega docentes/pesquisadores de diversas 
partes do mundo. A pesquisa, de abordagem qualitativa e construída sob linha de raciocínio 
dedutivo, possui perfil exploratório e foi baseada nas técnicas de revisão bibliográfica e 
documental, assim como no levantamento, análise e consolidação de dados secundários obtidos 
em sítios eletrônicos. O objetivo do trabalho é identificar e analisar o papel dos conselhos de 
administração no que diz respeito à implementação de uma cultura da sustentabilidade por parte 
das companhias abertas, uma governança capaz de possibilitar a harmonização entre a 
necessidade de se gerar resultados econômicos para os acionistas com o incentivo, a criação e 
o monitoramento de boas práticas empresariais no campo da sustentabilidade, orientadas à 
criação de valor compartilhado para um conjunto mais amplo de partes interessadas 
(stakeholders). Percebeu-se que, no Brasil, por intermédio de instituições como o Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa, tem sido fomentada a inclusão do tema da 
sustentabilidade nas pautas dos conselhos de administração das companhias abertas, tendo sido 
iniciadas discussões/implementação relacionadas a questões pontuais como a divulgação 
pública de relatórios sobre sustentabilidade, a inserção aos relatórios de ações e estratégias das 
alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entre outras. Por outro lado, 
persistem ainda uma série de entraves para uma efetivação mais ampla da sustentabilidade ao 
cotidiano das companhias abertas, cuja incorporação perpassa a necessidade de uma mudança 
cultural. Conclui-se que a prática efetiva da sustentabilidade ainda constitui um dilema e um 
desafio para as sociedades anônimas cotizadas no mercado de valores mobiliários brasileiro, 
especialmente para os seus principais agentes da governança corporativa, os conselhos de 
administração, cabendo-lhes o papel-chave de principais agentes de condução de um amplo 
processo de mudanças que levem às companhias abertas a uma nova dimensão em matéria de 
governança, aqui chamada governança da sustentabilidade.   
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