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A competitividade é uma constante preocupação para todas as organizações que destaque no cenário econômico atual e uma maior parcela de mercado. Por muito tempo os

esforços estiveram voltados unicamente para a superioridade do desempenho econômico, buscando estratégias de se preservar no mercado e atender às expectativas dos

consumidores. A humanidade passa por uma descontinuidade de paradigmas(VEZZOLI,2002),exigindo dos gestores um novo modelo de liderança chamado Triple Bottom Line,

caracterizado pela estabilização da organização a partir da viabilidade econômica em harmonia com meio ambiente e a sociedade, avaliando não só medidas financeiras como

ética, responsabilidade social e desempenho ambiental(NORMAN;MACDONALD,2003). Visando não só o cumprimento de obrigações legais e diminuir o risco de penalidades

ambientais, a sustentabilidade traz inúmeros benefícios como eficiência nos custos, no consumo de energia e matérias primas,reduzir custos de produção, evitar

desperdícios(PORTER e &#8239;VAN DER LINDE,1995), além de representar uma melhoria na imagem da empresa e possibilitar o desenvolvimento de novas habilidades,

descoberta de novos mercados, fidelização de clientes e atração de talentos. Assim,ainda que no cenário atual os recursos naturais estejam cada vez mais escassos, as

mudanças climáticas mais ameaçadoras e as mudanças sociais, econômicas e ambientais constantes, a sustentabilidade têm se mostrado como um fator competitivo atrativo

para a maioria das organizações (Mcintosh et al.2001 apud BENITES;POLO,2013,p.202). Dessa forma,este trabalho tem como objetivo o levantamento bibliográfico sobre o

assunto,contribuindo para que os gestores atuem de forma a influenciar e potencializar a sustentabilidade como fator competitivo empresar
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