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1 RESUMO  

Desde o início do século existe a preocupação com a Sustentabilidade que esta 

diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e a forma de manusear 

materiais sem agredir o meio ambiente; de como o homem vem esgotando os 

Recursos Naturais e como podemos reverter os impactos desta destruição ao meio 

ambiente. 

As grandes empresas que adotaram práticas e ações sustentáveis são bem vistas 

pela população. Esta imagem positiva acabou tornando-se, em muitos casos, uma 

vantagem competitiva no mercado empresarial, pois, as organizações que realizam 

ações, que minimizam os impactos ambientais e desigualdades sociais, são 

reconhecidas pelos seus clientes e consumidores, que cada vez mais apresentam 

sinais de preocupação com solução aos problemas socioambientais enfrentados 

pelo mundo. Ao pensar nisso, as empresas estão cada vez mais adotando práticas 

socialmente responsáveis e elaborando projetos voltados à sociedade e ao meio 

ambiente. 

Neste trabalho será mostrado o que uma multinacional do ramo de varejo de 

materiais de construção instalada no Brasil, trata esta questão e como a empresa 

procura implantar a cultura e ações de sustentabilidade em seus clientes e 

colaboradores. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Meio Ambiente. Implantação de uma cultura e 

Preocupação. 

2 INTRODUÇÃO 

A reflexão sobre o tema sustentabilidade vem crescendo e se tornando muito 

importante no cenário mundial devido à necessidade de preservação do meio 

ambiente. Desde o início do século XX existe a preocupação com a sustentabilidade; 

da forma como o homem vem esgotando os recursos naturais e como podemos 

recuperar parte desta destruição. 

O presente artigo pretende responder a seguinte pergunta: Como uma 

multinacional do setor de bricolagem pode implantar a cultura de sustentabilidade? 

Como essas empresas disseminam a cultura para os colaboradores e clientes? 

Quais as ações internas e externas tomadas para a redução e tratamento destes 

resíduos? Qual a responsabilidade real dessas organizações perante a sociedade? 



As possíveis soluções dos questionamentos acima são: A cultura sobre 

sustentabilidade dentro das empresas poderá ser feito através de palestras, 

treinamento e ações socioambientais.  

Pretende-se sugerir algumas das ações tais como: a coleta seletiva de lixo, 

reciclagem, reutilização de água e a economia de energia. A responsabilidade das 

organizações sobre a sustentabilidade esta voltada para o desenvolvimento 

sustentável do planeta. Ou seja, estas atitudes devem levar em conta o crescimento 

econômico ajustado à proteção do meio ambiente na atualidade e para as gerações 

futuras. 

3 OBJETIVO 

O objetivo geral do trabalho é apresentar a implantação da cultura da 

Sustentabilidade de uma empresa Multinacional com ênfase em Bricolagem (faça 

você mesmo). Como objetivo específico tem-se: demonstrar o impacto tanto 

financeiro quanto competitivo da empresa e os benefícios ao meio ambiente.  

4 METODOLOGIA 

Este trabalho adota a pesquisa bibliográfica, além de um estudo de caso 

buscando uma forma de executar a sustentabilidade em uma multinacional. 

Como esforço de pesquisa, o estudo de caso contribui, de forma inigualável, 
para a compreensão que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, 
sociais e políticos. Não surpreendentemente, o estudo de caso vem sendo 
uma estratégia comum de pesquisa na psicologia, na sociologia, na ciência 
política, na administração, no trabalho social e no planejamento (YIN, 2001, 
p. 21). 

5 DESENVOLVIMENTO 

A origem do termo bricolagem vem francês “bricòláge”, é usado nas 

atividades em que você mesmo realiza para seu próprio uso ou consumo, evitando 

deste modo, o emprego de um serviço profissional. (DICIONÁRIO PORTUGUÊS 

2017). 

Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas 

que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o 

futuro das próximas gerações. (DELTA SANEAMENTO, 2017). Ou seja, a 

sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e 



material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma 

inteligente para que eles se mantenham no futuro. 

Segundo Dias (2009), a penetração do conceito de desenvolvimento 

sustentável no meio empresarial tem se pautado mais como um modo de empresas 

assumirem formas de gestão mais eficientes, como praticam identificadas com a eco 

eficiência e a produção mais limpa, do que uma elevação do nível de consciência do 

empresariado em torno de uma perspectiva de um desenvolvimento econômico mais 

sustentável. 

Para Ricart, Rodriguez e Sánchez (2005), vertentes da literatura demonstram 

como as firmas podem ganhar vantagem competitiva por meio de estratégias de 

sustentabilidade: aumento dos ganhos com eficiência nos custos, aquisição de 

recursos estratégicos e capacidades, desenvolvimento da aprendizagem e das 

capacidades dinâmicas. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Este item está em desenvolvimento, pretende-se implantar a melhoria da 

imagem da empresa junto aos consumidores, sociedade e fornecedores, inserindo 

um sistema de tratamento com o reaproveitamento da água, o uso racional da 

energia elétrica, reciclagem do lixo sólido, satisfação dos funcionários e 

colaboradores em função da consciência ambiental e a valorização das ações 

praticadas. 
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