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Resumo 

Essa pesquisa tem como finalidade apresentar de que maneira práticas 

sustentáveis impactam no valor das empresas, ao mesmo tempo em que colaboram 

com o meio ambiente. A partir da análise do uso de fontes de energia renováveis em 

seu modelo de gestão e outras práticas sustentáveis, provar que as mesmas podem 

maximizar o valor das organizações que as pratica. 
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Introdução  

O meio ambiente nunca precisou de tanta atenção, atualmente somos mais 

de sete bilhões de pessoas no mundo, estudos revelam que em menos de quatro 

décadas chegaremos à casa dos nove bilhões (Revista Guia Exame, Novembro 

2011), vivendo em um planeta que possui recursos naturais limitados e finitos, e que 

não conseguirão atender a essa demanda crescente se seu desperdício continuar a 

ser ignorado. Diante desse cenário o uso de práticas alternativas para minimizar ou 

se possível extinguir impactos negativos no meio ambiente se torna imprescindível.  

Objetivos 

Demonstrar como as empresas podem maximizar seu valor através da 

sustentabilidade. 

Identificar as principais formas de energia renovável e seus impactos nas 
organizações.  

Descrever como a aplicação de medidas sustentáveis aumenta o lucro e 

melhoram a imagem de empresas no mercado. 

Metodologia 

 Para o desenvolvimento desse artigo foram levantados dados baseados em 

consultas em livros, periódicos e artigos acadêmicos que abordam o assunto da 

sustentabilidade nas empresas, juntamente com o estudo da ISO 14001, norma que 

todas as empresas interessadas em seguir uma gestão Ambiental devem cumprir. 

 A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, utilizando esse método 

será possível analisar outras empresas que adotaram práticas sustentáveis e qual 

foi o impacto em seus resultados, além de apresentar as medidas e alternativas que 

as organizações devem utilizar para imitarem seus resultados. 

Desenvolvimento 

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E O MEIO AMBIENTE 

Produção Limpa e Eco eficiência 



 A maioria das empresas se satisfaz colocando ações sustentáveis apenas no 

papel. Acredita que é suficiente citar sobre sustentabilidade, porém para funcionar 

devem-se envolver todos da organização, todos os dias e em todo lugar é isso que 

precisa mudar, sair do papel e colocar em prática os pensamentos sustentáveis e 

uma dessas maneiras é utilizar a produção limpa e a eco eficiência. 

ISO 14001 

A ABNT NBR ISO 14001 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Gestão 

Ambiental, pela Comissão de Estudo de Gestão Ambiental, ela defende que apenas 

a adoção da norma não garante bons resultados, é preciso também implantar as 

melhores técnicas disponíveis para atingir os melhores resultados. 

ISO 50001 

A Norma NBR ISO 50001 (2011) foi criada para elaborar uma gestão 

padronizada e racional do uso de energia, fornecendo às empresas do setor público 

e privado. 

Esta norma baseia-se na estrutura de melhoria contínua Plan – Do – 
Check – Act (PDCA) e incorpora a gestão de energia nas práticas 
organizacionais diárias. (ABNT NBR ISSO 50001, 2011, pág.vi). 

ENERGIAS RENOVÁVEIS 

A maioria das fontes de energia - hidráulicas, biomassas, eólica, combustíveis 

fósseis e energia dos oceanos, são de uma forma indireta provenientes de energia 

solar. Através do efeito sobre alguns materiais essa energia pode ser convertida em 

energia elétrica, destacam-se entre eles o termoelétrico e o fotovoltaico. 

Entre os vários processos de aproveitamento da energia solar, os 
mais usados atualmente são o aquecimento de água e a geração 
fotovoltaica de energia elétrica. No Brasil, o primeiro é mais 
encontrado nas regiões Sul e Sudeste, devido a características 
climáticas, e o segundo, nas regiões Norte e Nordeste, em 
comunidades isoladas da rede de energia elétrica. (ANEEL,2002) 

EMPRESAS SUSTENTÁVEIS 

Quando uma empresa se torna sustentável ela não está apenas consciente 

com o futuro do planeta, pois nos dias de hoje ser sustentável é uma forma de 

lucrar, seja economizando com os incentivos fiscais oferecidos pelo governo em 

algumas regiões do país ou na melhoria dos processos produtivos que contribuem 

para o meio ambiente. 

Como forma de exemplificar que a utilização de medidas sustentáveis traz 

competitividade e benefícios de redução de custo nas empresas cita-se um caso de 

Reaproveitamento Industrial:  



No ano de 1996, a indústria Volvo do Brasil produzia mensalmente 
2,5 toneladas de borras de tinta, um rejeito industrial altamente 
poluidor e prejudicial ao meio ambiente. Após uma experiência inicial, 
que foi a inclusão desse resíduo como carga na fabricação de tijolos, 
a empresa partiu para um trabalho de reciclagem desses rejeitos, o 
que permitiu total reaproveitamento do material, ainda que na 
produção de uma tinta de qualidade inferior e aplicação restrita. 
(DIAS, 2009) 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A empresa de cosméticos brasileira NATURA, com sua cultura organizacional 

baseada na sustentabilidade é um modelo de empresa que podemos usar como 

exemplo, pois ela busca a criação de valor sustentável com uma relação de 

qualidade com a sociedade. Dentre muitos focos estratégicos, temos a preocupação 

da empresa para com a redução das emissões dos gases do efeito estufa na 

atmosfera e por isso em 2007 foi lançado o “Projeto Carbono Neutro” que quantifica 

essas emissões de todo seu processo produtivo (GUIMARÃES, 2010). Entre o ano 

de 2007 e 2013 já foi possível à redução de 33,2% onde a companhia conseguiu 

atingir o objetivo criado em 2007 de buscar alternativas para reduzir os impactos nas 

mudanças climáticas em 33%. 
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