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1. RESUMO 

Para o setor empresarial, o conceito de sustentabilidade é caracterizado por 
uma nova abordagem de se fazer negócios que, simultaneamente, promove 
inclusão social com respeito à diversidade cultural e aos interesses de todos os 
públicos envolvidos no negócio direta ou indiretamente. O cenário vivido pela 
humanidade nos implica numa difícil missão de reconstruir a sociedade. Neste 
sentido, se faz necessária uma mudança de paradigma por parte dos cidadãos 
e das organizações e isso passa por uma reinvenção dos modelos de produção 
e consumo adotados pelo ser humano. Para tanto, são necessários novos 
métodos de organização, como a sustentabilidade empresarial, ação que inova 
e desafia organizações e administradores a respeito da necessidade de 
conciliar as dimensões econômica, ambiental e social nos negócios. É cada 
vez mais necessária a busca por novas formas que contribuam não somente 
para os negócios, mais também a construção de uma sociedade mais 
sustentável. Investir em sustentabilidade empresarial é além de um 
comportamento ético uma maneira de contribuir para o bom andamento dos 
negócios, beneficiando no fim a própria atividade empresarial. 
 

2. INTRODUÇÃO 

Após séculos de exploração dos recursos naturais de nosso planeta a 

humanidade tem refletido a respeito de mudanças e práticas que promovem o 

desenvolvimento tendo um equilíbrio com as necessidades de nossa terra. 

Em 1992 no Rio de Janeiro, na conferência internacional ECO-92, foi 

tomado um conjunto de soluções, organizado pela ONU (Organizações das 

Nações Unidas) onde houve a participação de 179 países que juntos 

desenvolveram medidas para melhorar o consumo econômico e social com a 

preservação do meio ambiente, onde cada país definiu de que forma seria 

trabalhado em seu território, possibilitando o desenvolvimento sustentável. 

Com isso muitas empresas passaram a aderir o termo sustentável e discutir o 

assunto, porém muitas delas seguem sem saber que, ser uma empresa 

sustentável, conta com vários fatores importantes.  Fatores esses que vão além 

do que desenvolver-se sem causar danos ao meio ambiente e social, como agir 

de forma ética e transparente tanto para com seus fornecedores como clientes 

e parceiros, além de contribuir com a sociedade em que vive e está inserida, 

fora se estabilizar pensando no futuro, economia de água, cuidado com seu 

lixo, atenção ao desperdício de energia, um planejamento ético tanto para a 

própria empresa, os funcionários, colaboradores e o principal o planeta. 

Um dos fatores primordiais é confiar e compreender o empreendimento 

sustentável, pois isso é essencial para o mercado que para colocar em prática 



todas essas premissas exige tempo e mão de obra qualificada, além de muito 

conhecimento especifico. Devemos saber e focar que ser uma empresa 

sustentável não irá menosprezar ou perder espaço para seus concorrentes, 

pelo contrário, ser sustentável é justamente aprimorar todos os seus 

conhecimentos de empreendedor e ter uma visão mais ampla, não pensar só 

em si próprio e sim, pensar em um todo, em sua família, filhos e netos, pautado 

pelo respeito ambiental e ético, com melhorias e fortalecendo a própria 

empresa e todos os que se relacionam com ela. Sustentabilidade é muito mais 

que um modismo este é um conceito que veio para ficar e que nas próximas 

décadas, se tornará primordial para a vida de qualquer empresa.  

 

3. OBJETIVOS 

Este artigo tem como objetivo demonstrar, de forma mais ampla, o 

termo sustentabilidade, com o intuito de alinhar o pensamento empresarial às 

transformações ambientais e econômicas. 

Incentivar o desenvolvimento sustentável nas empresas, a partir de 

uma série de exemplos, demonstrando a mudança da cultura empresarial 

existente em nosso país, estudando o desafio existente apontando soluções 

para um mundo melhor para se viver. 

 

4. METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo de revisão literária que seguiu uma sequência, 

primeiro, definição do tema pesquisado, critérios de seleção bibliográfica, 

interpretação dos dados apresentados e discussão dos resultados conforme Gil 

(2002). 

Todo o material apresentado foi compilado através de uma busca 

minuciosa de materiais disponíveis na internet em bases de dados seguros, 

assim como alguns livros que atendesse os objetivos da pesquisa, atendendo 

os quatro tipos de leitura propostas por Gil; leitura exploratória, leitura seletiva, 

leitura analítica e leitura interpretativa. 

Em seguida, utilização de critérios, buscando relacionar o que os 

autores afirmam com o problema levantado, procurando respostas e soluções 

para as mesmas. 

 



5. DESENVOLVIMENTO  

 

5.1 Sustentabilidades Empresariais  

Ações que uma empresa toma impondo o respeito ao meio ambiente 

junto ao desenvolvimento sustentável da sociedade. Para se tornar uma 

empresa considerável sustentável, devem-se adotar atitudes éticas e práticas 

que enfatizem o crescimento da empresa econômica, com a importância e foco 

principal na preservação do meio ambiente e visar na colaboração do 

desenvolvimento social. 

Não só respeitar o meio ambiente é bom enfatizar a credibilidade e a 

imagem positiva que uma empresa sustentável traz gerando assim uma busca 

maior de seus consumidores a seus produtos.  

Ressaltando que sustentabilidade empresarial não são atitudes que 

visem marketing, a empresa deve focar em apresentar resultados significativos 

e práticos para o meio ambiente e a sociedade.  

5.1.1 Vantagens empresariais sustentáveis 

 • Credibilidade e melhoria da imagem da empresa, ou seja, a empresa 

passa a ser modelo, agregando valores e tendo uma visibilidade maior pela 

sociedade. 

• Redução de custos, através de reciclagem, reutilização de água, 

reaproveitamento de sobras de matéria prima e de medidas de economia de 

energia elétrica. 

• Melhoria contínua, almejando um futuro melhor, em um ambiente 

melhor, mais saudável. 

• Satisfação de todos os colaboradores e funcionários: melhora e 

harmoniza o ambiente de trabalho, afinal todos se sentem satisfeitos em 

trabalhar em uma empresa sustentável. 

• Valorização da empresa. 

• Uso de materiais recicláveis para confecção de suas embalagens, 

gerando economia para a empresa. 

 

5.2 O risco de não ser sustentável 

Problemas sociais e ambientais com certeza podem derrubar o valor de 

mercado e a empresa pode vir à falência, uma empresa deve focar em atuar 



dentro das leis cabíveis, e, além disso, estar atento a outros detalhes como, 

saber onde ela está estabelecida, os materiais utilizados, deve se procurar uma 

consultoria especializada em sustentabilidade, tomar cuidado com áreas 

preservadas, com o desmatamento, com nascentes no local, fauna e flora. 

 Quando o investidor aborda como a empresa atua nessa direção, está 

avaliando não apenas se a companhia leva o meio ambiente em consideração 

nas decisões dos seus negócios, mas acima de tudo se ela possui uma boa 

gestão de riscos. O viés da sustentabilidade é considerado uma excelente 

análise de riscos, pois aprofunda e toca em temas que não são percebidos 

pelas avaliações tradicionais, antecipando temas e prevenindo a empresa de 

eventos indesejáveis. (PENTEADO) 

No que se diz social, Pimentel dos Dínamos, afirma que é levado em 

conta à relação da empresa com trabalhadores próprios e terceirizado, 

fornecedores, clientes e com a comunidade. Pelo lado Ambiental, são 

observadas a eficiência energética de uso de insumos e matérias primas, a 

gestão dos resíduos sólidos, efluentes e a emissão de gases, além da 

qualidade e quantidade dos recursos hídricos. São questões que podem trazer 

multas e restrições a capacidade de a empresa continuar operando, afirma 

Pimentel.  

 

5.3 Métodos sustentáveis  

5.3.1 Energia sustentável  

Atende as necessidades atuais, sem comprometer a capacidade futura. 

São energias renováveis e limpas com nenhum ou pouco índice de CO2 

(dióxido de carbono) e outros gases de efeito estufa. 

5.3.2 Consumidor Verde  

É consumidores que tem atitudes voltadas á sustentabilidade, busca 

consumir produtos que são voltados á preservação do meio ambiente. 

• Consumem alimentos que não contem agrotóxicos. 

• Utilizam embalagens recicláveis. 

• Utilizam transportes que não poluem o ar. 

• Usam de forma racional água e energia elétrica. 

• Compram produtos de madeira com certificação ambiental. 



• Dão preferência para o consumo de produtos de empresas que 

investem na preservação do meio ambiente. 

5.3.3 Outras fontes  

• Energia eólica (transformação da energia do vento em energia útil) 

• Energia solar  

• Energia Hidroelétrica (usinas hidrelétricas) 

• Energia dos mares (o modo de geração de energia através da 

utilização da movimentação da água dos oceanos) 

• Energia geotérmica (energia adquirida a partir do calor que provêm da 

Terra, mais justamente do seu interior). 

5.3.4 Rs da sustentabilidade  

Reduzir - Comprar e consumir o necessário, ser um consumidor 

consciente. 

Reutilizar – Doar produtos, roupas, móveis a outras pessoas, ou 

reinventar novos modelos utilizando esses produtos, não desperdiçando o 

material, além de estarmos gerando uma boa economia estamos colaborando 

para o desenvolvimento sustentável do planeta. 

Reciclar - Além de gerar renda e emprego, é uma atitude que alivia o 

meio ambiente de resíduos que levaram anos ou ate mesmo séculos para se 

decompuser. 

5.3.5 Economia Verde  

Foi um dos principais temas do Rio + 20 (conferência das nações 

unidas sobre o desenvolvimento sustentável).  

O principal objetivo é possibilitar o desenvolvimento econômico 

compatibilizando com igualdade social, aumentando a melhoria do bem estar 

dos seres humanos, escassez ecológica, aumentar a geração de emprego e o 

progresso econômico, ao mesmo tempo combater as causas do aquecimento 

global com o tratamento adequado do lixo e a qualidade e eficiência nos 

sistemas de transportes urbanos. 

 

5.4 Falsas empresas sustentáveis. 

Empresas se dizem sustentáveis e não são.  

“Apenas um terço das empresas realiza práticas sustentáveis diz 

diretor da ONU (Kell)”. 



Acredita-se que muitas empresas utilizam a palavra sustentável como 

estratégia e marketing e para melhorar sua imagem, sem realmente serem 

sustentável, muitas delas não têm o comprometimento e a transparência com 

aquilo que dizem ser sendo assim a grande maioria dessas não estão 

preparadas para exercer essas práticas sustentáveis. 

Muitos gestores pensam pequenos, não são inteligentes suficientes 

para fazer mudanças, talvez porque as perceptivas sobre o futuro são medidas 

de longo prazo e o que muitas empresas querem são resultados no curto 

prazo, por isso há um número grande de empresas que precisam de grandes 

mudanças para aumentar sua eficiência. 

Muitos de nós questionamos então como essas empresas podem agir 

dessa forma dizendo que são sustentáveis? 

Bom primeiramente essas empresas tende reconhecer a importância 

dos recursos naturais, e ter o comprometimento de utiliza-los de forma 

adequada, com a utilização de métodos eficientes. É um desafio, sim, mais já 

existe certa tendência de uma mente mais aberta para essas novas práticas 

em tornar esses recursos mais rentáveis causando o menor impacto possível 

ao meio ambiente. 

As leis da natureza e muitas variáveis socioambientais são ignoradas 

pela teoria econômica tradicional o que nos coloca em uma perigosa rota de 

colisão é preciso romper com muitos mitos da teoria tradicional para que nossa 

existência seja mais sustentável (PENTEADO). 

5.4.1 sintomas de que a empresa não é sustentável. 

Talvez sustentabilidade seja cada vez mais importante nos variados 

âmbitos sociais, industrial e educacional. 

Muitas empresas estão dessa realidade em atender os requisitos de 

contribuição e preservação do meio ambiente. 

Alguns exemplos que demonstram certa distância entre empresas e 

princípios de práticas sustentáveis: 

• Descuido com energia elétrica e equipamentos: Muitas empresas não 

possuem um controle do consumo mensal de energia, acabam encarando as 

faturas como naturais, não comparando os montantes consumidos a cada mês, 

elas precisam melhoras as suas instalações elétricas, trocar equipamentos 

antigos pouco assim o gasto desnecessário de energia. 



• Descarte inadequado de resíduos: é necessário saber aquilo que está 

devolvendo a natureza, às vezes muitos resíduos considerados sem valor para 

sua empresa pode ser totalmente aproveitáveis por outras assim evitando o 

descarte irresponsável. 

• Obtenção de matéria prima ilegal ou de origem duvidosa: Sabemos 

que toda empresa necessita de matéria-prima para a produção de seus bens e 

serviços, por isso muitas delas optam as vezes por consumir produtos com um 

valor inferior ao do mercado e acabam caindo nas armadilhas dos fornecedores 

e adquirindo matéria-prima de origem ilegal e duvidosa, fazendo com que a 

empresa contribua diretamente com a degradação ambiental e exploração 

humana. 

• Descuido com o consumo de água: a água é o sentido da vida, por 

isso é muito importante o controle e o seu consumo no ambiente empresarial. 

• Inércia, cuidado inovar e não se torna eficiente: A inovação é o 

caminho para a longevidade empresarial, aliada á inovação, a empresa deve 

sempre buscar ser eficiente e aperfeiçoar seus processos para fazer mais com 

menos. É muito importante que a empresa busque torna-se mais sustentáveis 

e que causem menos impactos ao meio ambiente. 

 

6. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo permitiu-nos maior ampliação a respeito do tema 

abordado, sendo um problema atual no quesito ser sustentável e que persistem 

já alguns anos. O estudo nos remete a diálogos e questões sobre o assunto 

como ser sustentável, e de que a ideia de empresas em investir em práticas 

sustentáveis durante o momento de crises financeiras é errada. A utilização da 

pesquisa e da técnica de revisão bibliográfica foi suficiente para a elaboração 

do trabalho. 

 O objetivo principal e os específicos foram totalmente atingidos. 

Espera-se alcançar com esse estudo, uma maior reflexão dos leitores e 

empreendedores a respeito do assunto, para que se garantam a médio e longo 

prazo um planeta em boas condições para um melhor desenvolvimento um de 

jan. de 2006manutenção dos recursos naturais tais como (florestas, matas, 

rios, lagos, oceanos) garantindo assim a boa qualidade de vida para futuras 

gerações. 
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