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1-RESUMO 

 

Em face ao cenário de crescente degradação ambiental, a sustentabilidade e práticas 

sustentáveis passaram a exigir das organizações e dos profissionais em geral, que suas 

atitudes não comprometam a sobrevivência das gerações futuras. No âmbito das 

organizações, é primordial que o planejamento e o controle das operações se estendam 

a montante e a jusante e seja compreendido como uma cadeia de suprimentos e, 

portanto, suas estratégias devem ser alinhadas. 

O estudo deste trabalho é analisar o papel do engenheiro de produção para as 

organizações sustentável e a gestão da responsabilidade social corporativa por meio da 

parceira sociais no desenvolvimento sustentável.  

O grande desafio é conseguir este crescimento e mudança com sustentabilidade sem 

prejuízo das condições econômicas sociais e ambientais.  

Visto o cenário preocupante do meio ambiente e com o planeta consumindo mais 

recursos naturais do que produz, além dos desastres ambientais recorrentes, cada vez 

mais, a engenharia de produção tem sido desafiada a gerenciar de forma sustentável e 

equilibrada.  

Sua contribuição dá-se não só pela responsabilidade social, mas também por uso e 

desenvolvimento de práticas sustentáveis as quais além de proteger o meio ambiente e 

sociedade, devem ser eficientes produtivamente de modo a tornar a organização 

sustentável economicamente também. 

 

2-INTRODUÇÃO 

 

Shrivastava (1995a, p. 955) apud (CARTER; ROGERS, 2008) descreve 

sustentabilidade como uma oportunidade de potencial para reduzir os riscos a longo 

prazo associados com o esgotamento de recursos, as flutuações nos custos de energia, 

o passivo do produto e a poluição e o gerenciamento de resíduos. 

Atualmente vivenciamos a quarta onda industrial onde economia e meio ambiente irão 

andar juntos, sendo que as organizações só obterão sucesso adotando práticas 



sustentáveis, preocupando-se com a sociedade e com o meio ambiente (MAYNARD; 

MEHRTENS, 2011). 

Conforme LEAL (2009), a insustentabilidade do modelo de negócios das últimas 

décadas, pós revolução industrial, está relacionada com os costumes da sociedade, 

consumo exagerado, exploração irracional dos recursos naturais e descaso com as 

desigualdades sociais. Como resultado tem-se poluição, esgotamento desses recursos, 

aquecimento global e mudanças climáticas. Diante disso, a Comissão Brundtland, em 

1987, introduziu o conceito de Desenvolvimento Sustentável ou Sustentabilidade. Onde 

as dimensões ambientais, social, tecnológica, política, cultural e econômica, devem agir 

simultaneamente. 

A necessidade de refletirmos sobre os problemas e desafios globais tornou eminente 

devido o avanço tecnológico e industrial nos ultimos anos,com isso deixando mais 

explícito a preocupação como melhorar desenvolvimento sustentável e os cuidados com 

o meio ambiente. Sendo assim, cabe as micro e pequenas empresas desenvolverem 

inovações nas dimensões da sustentabilidade. sustentáveis, constatou-se que os 

pequenos negócios possuem potencial para inovações e por consequentemente 

restaurar economia em termo sustentáveis.  

O Engenheiro de Produção alinha a matemática e administração para atender a 

demanda da sociedade, além disso, é capacitado para melhorar o sistema produtivo e 

avaliar questões ambientais.A Engenharia de Produção e o conceito de 

Sustentabilidade,através de uma avaliação qualitativa tenta prever o que pode contribuir 

para a gestão sustentável e cuidados com o meio ambientes no meio corporativo 

 

3-OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho e analisar o papel engenheiro de produção para a 

sustentabilidade das organizações. 

 

4-METODOLOGIA 

 



O corrente trabalho foi feito através de pesquisas de natureza qualitativa, do tipo 

cientifica, iniciando de uma análise de documentos de referencial teórico que pudesse 

agregar na prática da responsabilidade social corporativa, principalmente parcerias com 

iniciativa privada (RAMPAZZO, 2005) 

Este trabalho usa também o procedimento de pesquisa bibliográfica, pois toda 

pesquisa requer pesquisa de literatura publicadas (livros, artigos, teses, dissertações) 

para se levantar o estado da arte na sustentabilidade. 

Para Luna (1997), a revisão da literatura em uma pesquisa pode ser a determinação 

do “estado da arte”, quando o pesquisador procura estudar o que sabe através de dados 

publicados; revisão teórica, quando fixa o problema de pesquisa em um quadro de 

referência para dar explicações; revisão empírica, explica como o problema é 

pesquisado; por último vem a revisão histórica, que visa recuperar a evolução de um 

conceito que demonstre suas mudanças (LUNA, 1997) 

 

5-DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com Amir Djalali, o termo sustentabilidade surgiu pela primeira vez em um 

manual de silvicultura (ciência que estuda métodos naturais e artificiais para regenerar 

povoamentos florestais) alemão nos anos 1700 (DJALALI, 2009).  

Um conceito antigo,porem atual onde durante décadas vem sendo cada vez mais 

aprimorado, sua definição e seu uso podem não ter significado ou podem significar muitas 

coisas e com isso seria inútil sua utilização (TEMPLE, 1992); anos depois há a 

reafirmação desta sentença acrescentando que é um termo que todos gostam mais 

poucos sabem o que significa (DALY,1996); em contrapartida a sustentabilidade é 

comparada com democracia alegando que há centenas de definições diferentes para 

democracia e mesmo não havendo um consenso sobre qual é o correto, todos carregam 

um significado essencial o que é importante de fato para o peso da definição ( 

JACOBS,1995). A sustentabilidade está diretamente ligada ao desenvolvimento 

econômico sem agredir o meio ambiente, fazendo o uso de recursos de forma inteligente. 

De acordo com o Relatório Brundtland (CMMAD, 1991) “desenvolvimento sustentável é 

o desenvolvimento que satisfaz as necessidades das gerações presentes sem 



comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas próprias 

necessidades”. Como sabemos, o desenvolvimento é inevitável, porém se faz necessário 

à criação de uma estrutura para supri-lo, de maneira a conscientizar, reutilizar, reciclar; 

produzir mais e consumir cada vez menos. 

Diante deste desafio o ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, estabeleceu como 

objetivo mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção em suas 

práticas de negócios, de valores aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de 

trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, refletivos em dez princípios e intitulado 

de Pacto Global (ONU, 2018). 

Para serem sustentáveis as organizações buscam na inovação dos produtos e 

processos produtivos, dentro de seus processos e em sua cadeia de fornecimento, uma 

das soluções para manter-se no mercado global competitivo, reduzirem custos, usarem 

com eficiência os recursos naturais, serem sustentáveis e fazerem frente as 

regulamentações e normas internacionais. A sustentabilidade como estratégia das 

organizações, ou práticas sustentáveis empresariais, baseia-se na geração de valor sem 

degradação dos recursos ambientais (SAVITZ, 2013). 

E aquelas que não adotavam tais práticas, reorientaram sua posição após serem 

pressionadas, para uma atuação mais participativa da sociedade e responsável, ao 

mesmo tempo, buscavam oportunidades de negócios com essas práticas (DE 

BENEDICTO, ZAMBALDE, et al., 2015). 

Os investidores perceberam esse fato e estão cada vez mais interessados em 

direcionar fundos para organizações que estão liderando o caminho para negócios 

responsáveis (GRI; COMPACT, 2017). 

Pensando no conceito de desenvolvimento sustentável a preocupação com a 

sustentabilidade nas empresas tem se generalizado e há cada vez mais envolvidos com 

esta inquietação criou uma entidade voltada a sustentabilidade empresarial, ligada ao 

movimento internacional de empresários com este foco (ALTENFELDER, 2004). Deste 

modo, surgiu o conceito de Desenvolvimento Sustentável. Suscitando nas empresas 

novas maneiras de pensar e agir. Almeida (2002, p.53) nos apresenta esta situação da 

seguinte forma: Sendo assim, cada vez mais necessária a busca de novas formas que 

contribuam não só para preservação, como também para os negócios, construindo um 



meio sustentável. Investir em sustentabilidade empresarial é, além de um comportamento 

ético, uma maneira de, indiretamente, contribuir para a melhora dos negócios, 

beneficiando a sociedade e no fim a própria empresa, e muitas vezes usando essa 

contribuição como estratégia de marketing. 

As novas necessidades que surgiram a Engenharia de Produção foi utilizando de 

novos mecanismos de gestão para atingir seus objetivos. Sabendo que segunda a 

AGENDA 21 (2000, p.16), ”Gestão é, em outras palavras o modus operandi [expressão 

do latim que significa “modo de operação”] cuja premissas básicas é manter os recursos 

naturais disponíveis para o desenvolvimento, hoje amanhã e sempre”. 

Para o sucesso das organizações, não basta apenas técnicas de marketing bem 

aplicadas, pesquisa, distribuição e promoção. Além disso, o diferencial está em 

desenvolver os processos produtivos e a cadeia de suprimentos incorporando novos 

conceitos e valores da sociedade às suas estratégias, como o respeito ao meio ambiente 

e ao ser humano. Independente do segmento da organização, como por exemplo 

metalúrgico, petróleo, agronegócios, bens de consumo, indústrias de base, serviços, 

transporte, tecnologia ou varejo a preocupação com a gestão da sustentabilidade tem 

sido crescente (DIAS; MACIEL; SOARES, 2009). 

Nesse contexto o engenheiro de produção (EP) atua diretamente na gestão de uma 

empresa, melhorando os processos e atendendo as novas necessidades que surgem no 

dia-dia, estas mudanças em sua maioria são estruturais e econômicas. Desta forma, a 

partir da revolução industrial passou a ser uma área voltada para o gerenciamento da 

produção e que pode ser aplicada na gestão de qualquer empresa. Tais práticas são 

denominadas práticas de sustentabilidade (RUFINO, 2005).  

A engenharia de produção tem sido uma grande aliada na gestão sustentabilidade no 

corporativismo, pois sua aplicação pode ser uma grande aliada para estratégias 

sustentáveis, onde podemos verificar a grande procura por técnicas mais eficientes e 

eficazes economicamente, além disso, a grande preocupação está voltada para os 

aspectos antagônicos – econômicos, sociais e ambientais -, que estão no ápice da 

globalização (OLIVEIRA et al., 2012) 

Para PORTER e KRAMER (2006), as práticas sustentáveis enriquecem a reputação, 

melhoram a imagem de uma empresa, fortalecem sua marca e até mesmo aumentam o 



valor de suas ações. Para isso as organizações criam relatórios que demonstram suas 

práticas e ações em direção à sustentabilidade. Porém, muitas vezes as práticas não se 

destacam além da própria exigência legal do setor de atuação de uma organização como 

uma prática diferenciadora. Para que a empresa se torne sustentável é necessário que a 

sustentabilidade passe a fazer parte da estratégia. “Sua ação de sustentabilidade precisa 

estar no núcleo da empresa – ser arrojada, e não postiça, não é um artifício para que os 

empregados ‘sintam-se bem uma vez por ano’” (WERBACH, 2010, p. 67). As 

organizações que não tiverem essa capacidade enfrentarão dificuldades para manterem-

se no mercado (ESTY et al., 2006).  

As práticas de sustentabilidade tornaram-se pré-requisito para se manterem 

competitivas no mercado, sendo um guia de orientação para fazer novos negócios num 

mundo independente, indicando novas maneiras de proteger a empresa de riscos 

ambientais, financeiros e sociais, dirigindo a organização com maior eficiência e 

produtividade, promovendo seu crescimento por meio do desenvolvimento de novos 

produtos e serviços e da abertura de novos mercados, interagindo a comunidade como 

parte fundamental desse processo (YANG et al., 2018) 

Já adentrando as práticas sustentáveis, organizações perceberam que devem olhar 

para fora, e expandir o pensamento sustentável para os fornecedores, adotando a Gestão 

Sustentável em Cadeias de Suprimentos (GSCS), como pensamento estratégico e 

integrado. O pensamento deve ser sistêmico, com a integração das práticas desde 

fornecedores a consumidores. Percebe-se com isso, que, como um sistema de 

engrenagens, um elo com problema, afetara todos do sistema. Ainda isso torna-se mais 

importante com a crescente tendência de outsourcing pelas empresas (NASCIMENTO e 

ALCÂNTARA, 2013). 

Entre algumas práticas empresariais consideradas sustentáveis lista-se a seguir 

algumas delas. 

O Green Supply Chain Management (GSCM) é uma nova prática voltada para as 

resoluções sustentáveis das produções e destinações finais dos produtos, corroborando-

se com o pesquisador (SARKIS et al., 2011), destacando que tudo começou com a 

logística reversa (DOWELL et al., 2000). 



Outra prática, é chamada Produção Mais Limpa, também conhecida como P+L ou 

PML, foi introduzido em 1989 pelo PNUMA para definir a melhoria contínua na aplicação 

de gestão ambiental preventiva que envolve processos, produtos e serviços de forma a 

eliminar ou reduzir os riscos e impactos ambientais de curto, médio e de longo prazo 

(BARBIERI, 2007; DIAS, 2011). 

Logística reversa: pode ser definida como o conjunto de esforços realizados para 

recuperar o valor dos bens através de sua devolução ao ciclo produtivo (MACHADO, 

2014). 

Gestão ambiental é outra prática sustentável e é a incorporação da preocupação e das 

oportunidades relacionadas ao meio ambiente no contexto empresarial, tornando-se 

processos produtivos e produtos ambientalmente mais adequados (HADEN et al., 2009). 

Sabe-se que a gestão ambiental nas organizações é oportunizada pela adoção de três 

tipos de práticas ambientais (GONZÁLEZ-BENITO; GONZÁLEZ-BENITO, 2006; 

GONZÁLEZ-BENITO; GONZÁLEZ-BENITO, 2005). 

Práticas operacionais, que se dividem em dois agrupamentos, relacionados à melhoria 

ambiental do processo produtivo e do desenvolvimento de produtos; 

Práticas comunicacionais, relacionadas às formas de interação entre as organizações 

e seus stakeholders, com a finalidade de comunicação de indicadores de desempenho 

ambiental 

A ecoeficiência exige que as empresas tracem estratégias de gestão ambiental 

preventiva, que integrem aspectos ambientais ao ciclo de vida de seus produtos e 

serviços, relacionando a excelência ambiental com a empresarial. Desta forma, a 

implementação da ecoeficiência, como instrumento de gestão na empresa.  

 

6-RESULTADO 

 

Como resultado da revisão bibliográfica demonstra-se a importância do engenheiro de 

produção na aplicação, desenvolvimento e conscientização das práticas sustentáveis, o 

que leva as considerações finais a seguir. 

 

7-CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

A sustentabilidade no setor empresarial representa uma nova abordagem de fazer 

negócios em longo prazo visando o valor a ser adquirido para os futuros investidores, 

realizada pelo gerenciamento dos três fatores de risco que englobam as dimensões da 

sustentabilidade: econômica, social e ambiental. Cabe lembrar que alguns 

empreendedores precisam ser conscientizado na necessidade de adotar modelos de 

negócios sustentáveis, pois eles são fundamentais para transformação do contexto social 

em que estão inseridas. Trabalhando intensamente, buscando auxilio ou até mesmo 

incentivo de governos, pode se ter certeza que, podemos melhorar muito mais no âmbito 

sustentável, investindo em tecnologia que trazem retorno para a empresa e meio 

ambiente como algumas das situações citadas no decorrer desse artigo. Temos que 

comprar a ideia e leva lá adiante que trabalhando com a sustentabilidade isso gerará 

lucros, melhoria para o meio ambiente, para sociedade, para o corporativismo, etc. 
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