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Resumo:
A humanidade passou por vários estágios evolutivos em suas organizações. Em meio a esta evolução
sustentabilidade organizacional surge como um diferencial competitivo importante para a manutenção
das empresas no mercado, haja vista, a necessidade percebida pelos gestores da inserção do tema na
pauta diária de trabalho. No momento em que as atenções estão voltadas para a preocupação com a
vida presente e futura no planeta, este artigo apresenta os princípios da evolução das organizações, as
mudanças ocorridas e a obrigatoriedade do tema sustentabilidade nas estratégias das organizações.
Para tanto realizou-se uma pesquisa básica, qualitativa, exploratória e bibliográfica. Ao fim do artigo
considerou-se a sustentabilidade organizacional um caminho estratégico avançado com propriedade de
conceder representatividade para as organizações na busca por um desenvolvimento sustentável.
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Organizational sustainability: challenge of the managers in face of environmental issues
Abstract
The humanity has gone through several evolutionary stages in their organizations. In this evolution the
sustainability emerges as an important competitive advantage for the maintenance of the companies in
the market, considering the need noticed by managers of the inclusion of the subject in the daily
program of work. In the moment that the attention is focused on the concern over the present and
future life on the planet, this article presents the principles of the evolution of organizations, changes
occurred and the need of the theme sustainability in the strategies of organizations. Therefore we
carried out a basic research, qualitative, exploratory and literature. At the end of the article we
considered the organizational sustainability an advanced strategic path in order to give representation
to organizations in the search for sustainable development.
Key-words: organizations, sustainability, strategies

1 Introdução
Este trabalho trata a Responsabilidade Social Corporativa ou Sustentabilidade Empresarial
como a incorporação de aspectos sociais e ambientais na definição da estratégia, na operação
do negócio e nas interações com stakeholders.
Desenvolvimento sustentável, embora seja um tema bastante discutido em variadas instâncias
ainda há propósitos que não participam de um consenso entre as organizações havendo a
necessidade de viabilizar tentativas sensibilizadoras à gestão.
O que se pretende neste artigo é evidenciar a importância do tema sustentabilidade no dia a
dia dos gestores das organizações, e a obrigatoriedade do tema nas estratégias das empresas
que pretendam se manter no mercado.
Por esse contexto, estabeleceu-se o presente com a seguinte problemática: os gestores das
organizações estão engajados na sustentabilidade das organizações que gerenciam?
Para tanto realizou-se uma pesquisa básica, qualitativa, exploratória e bibliográfica. Foram
selecionadas considerações a respeito da evolução das organizações, a evolução histórica do
tema sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, conceitos e definições.
2. A evolução das organizações
A humanidade vivenciou inicialmente a sociedade agrícola, baseada na subsistência pela
agricultura e criação de animais, com processos produtivos artesanais nem nehuma
preocupação com o meio ambiente.
Com a revolução industrial por volta de 1850, surge a era industrial, com a descoberta da
máquina a vapor e da energia elétrica, que transformaria os processos produtivos, entretanto,
a sociedade não via nenhuma agressão ao meio ambiente, e não imaginava a finitude dos
recursos naturais.
Na era clássica, que perdurou até 1950, as empresas começaram a se estruturar e surgiram as
primeiras teorias com Taylor e Fayol, para tentar explicar a evolução das organizações. Foram
estabelecidos princípios e regras para melhorar os processos produtivos, porém, a humanidade
ainda não havia despertado para os problemas ambientais.
Entre de 1950 e 1990, surge com Peter Drucker a era neoclássica que postulava a preocupação
com resultados e não mais com os processos (SILVA, 2008). Com a era neoclássica, ocorre
uma transição do modelo de gestão mecanicista para um modelo mais orgânico. Todavia, a
discussão sobre sustentabilidade iniciou somente na década de 1970, com maior efetividade.
Com o início da era do conhecimento, em 1990, a internet democratiza as informações
(CARVALHO, 2012). Com isso o mundo começou a descobrir a escassez de recursos
naturais e os impactos que o modelo econômico causou no planeta.
A atuação do homem na busca de sobrevivência vem historicamente afetando o meio
ambiente. Por outro lado, o conflito entre objetivos individuais e coletivos sempre permeou a
humanidade, e no universo corporativo não é diferente.
As organizações passaram a sofrer pressão da sociedade e dos governos para que prestassem
atenção aos impactos causados ao meio ambiente, e os executivos tiveram que inserir as
questões ambientais em suas pautas de trabalho.

A partir disso, mudanças ocorreram e ações foram desenvolvidas, entretanto, os gestores
ainda seguem com muitos desafios para o enfrentamento de questões de sustentabilidade, ao
mesmo tempo que, são considerados protagonistas das transformações necessárias para uma
revolução ambiental.
Essa abordagem aponta os princípios da evolução das organizações, as mudanças ocorridas e
o surgimento do tema sustentabilidade na pauta diária das empresas. Esse ensaio tem o
objetivo de versar sobre o tema sustentabilidade organizacional, origem e conceitos da
sustentabilidade e os desafios dos gestores frente aos novos tempos.
3. Sustentabilidade
3.1. Origem histórica do desenvolvimento sustentável
O mundo corporativo tem um papel fundamental na sociedade, seja para garantir a
preservação do meio ambiente, seja na definição da qualidade de vida de seus colaboradores e
comunidade.
Os tempos em que a empresa deveria responder apenas aos seus acionistas, começou a mudar
nos Estados Unidos a partir da Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, diversas modificações
aconteceram no mundo corporativo nas questões de sustentabilidade.
Entende-se por sustentabilidade “o desenvovlvimento que satisfaz as necessidades presentes,
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”
(WCDE, 1987) Já a definição do termo sustentabilidade corporativa ainda não é bem claro por
este estar associado a termos presentes no meio empresarial como responsabilidade social,
responsabilidade social corporativa ou cidadania corporativa.
Os impactos causados no planeta tiveram sua origem na explosão demográfica e se agravaram
devido a falta de conscientização e educação ambiental. Os primeiros registros sobre o tema
desenvolvimento sustentável, surgiram na década de 1970, na Conferência de Estocolmo,
onde foi criado um documento chamado “Nosso Futuro Comum”. O documento atentava para
a necessidade de um novo tipo de desenvolvimento econômico, capaz de manter o progresso e
garantir que as próximas gerações tivessem suas necessidades atendidas.
Vale ressaltar que, sustentabilidade organizacional é também cuidar de pessoas, não só
respeitando a legislação, mas promovendo práticas empresariais e processos produtivos
ecológicos, viabilizando uma melhor qualidade de vida para todos.
Durante muitos anos o homem explorou exaustivamente os recursos naturais visando
satisfazer suas necessidades. As empresas realizavam suas atividades produtivas sem pensar
nas condições ambientais, esquecendo-se que os recursos naturais eram finitos.
Muitas conquistas foram alcançadas com o aumento da produção e o desenvolvimento de
novas tecnologias, entretanto, o custo foi desproporcional ao benefício, visto que, a retirada
irracional de matéria prima, juntamente com o desperdício nos processos produtivos e os
resíduos gerados, causaram danos irrevercíveis ao planeta.
Nesse contexto, ambientalistas e ONGs, desenvolveram ações com o intuito de frear os danos
causados ao planeta, todavia, a sociedade ainda absorvia lentamente a consciência da
necessidade de cuidar do meio ambiente (ALIGLERI, 2009). Por outro lado, pesquisadores da
área buscavam provar que desenvolvimento econômico sustentável é possível, e pode até
mesmo gerar lucro para a empresa. Na literatura pode-se encontrar obras com relatos sobre
práticas de sustentabilidade que geram receita e até reduzem custos para as organizações.

Sustentabilidade passou a ser uma vantagem competitiva, e os benefícios para as empresas
são concretos e quantificáveis. Willard (2014) demonstra como aumentar a receita e reduzir
custos compráticas sustentáveis. Por essa razão, os gestores tentam incoporar a
sustentabilidade às estratégias organizacionais.
Salvar o planeta e obter lucros empresariais não são conceitos excludentes, afirma o autor,
sobre a necessidade das empresas melhorarem sua performance. Fazer a empresa lucrar com
sustentabilidade é um apelo utilizado, com o objetivo de chamar a atenção dos gestores das
organizações, para a possibilidade de gerar receitas através de práticas de sustentabilidade. O
modelo econômico vigente se mostrou insustentável e a continuidade da vida no planeta está
ameaçada.
Uma grande iniciativa foi a criação do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), o qual é
um ranking da Bolsa de Valores, para tornar a organização socialmente responsável e mais
atraente para os investidores. Porém, o progresso das atividades em prol da sustentabilidade
ainda se mostra lento, haja vista que os interesses econômicos globais, ainda prevalecem
sobre os sociais e ambientais.
Segundo Willard (2014), fazer negócios inteligentes é incorporar sustentabilidade nas
estratégias e operações. A ideia de que ser uma empresa sustentável prejudica os negócios,
está aos poucos sendo desconsiderada. Nesse contexto, as empresas buscam soluções para
melhorar sua imagem na mídia, criando formas e ferramentas para agredir o menos possível a
natureza, e os executivos são os protagonistas dessas ações.
A questão ambiental é ampla e profunda para ser tratada apenas como instrumento de
obtenção de lucros e melhoria de imagem da empresa. Por outro lado, as certificações, criadas
para que as empresas ajustem seus processos produtivos e práticas administrativas, buscando
reduzir ou eliminar impactos ao planeta, ISO 9000 e ISO 14000, são iniciativas importantes,
que obrigam as organizações a seguirem normas, para alcançar tais certificações ambientais.
3.2. Conceito de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade
Apesar de a literatura apresentar diversos conceitos em torno do tema sustentabilidade e
desenvolvimento sustentável, o conceito mais utilizado, conhecido e proposto pela Comissão
Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no documento Nosso Futuro Comum
ou, como é conhecido, Relatório Brundtland, é o processo que “satisfaz as necessidades
presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias
necessidades”. O relatório aponta para a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável,
processos produtivos e consumo. Esse modelo não sugere a estagnação do crescimento
econômico, mas sim a conciliação com as questões ambientais e sociais.
Outro documento, a Agenda 21 reúne premissas e recomendações sobre como as nações
devem agir em favor de modelos sustentáveis, o relatório tece críticas ao atual modelo de
desenvolvimento econômico, despertando a necessidade de vários países iniciarem seus
programas de sustentabilidade. (BRASIL, 2009).
Por outro lado, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
mais popularmente conhecida como a Rio-92, apresentou cinco textos com diretrizes para as
organizações, a saber: “Declaração de princípios da Conferência”, “Declaração sobre
florestas”, “Convenção-quadro sobre alterações climáticas”, “Convenção sobre
biodiversidade” e “Agenda-21”. (MILANI, 1998).
A organização da Nações Unidas (ONU), incorporou a política ao debate sobre a relação
ambiente e economia, principalmente, nas conferências Rio 92, Protocolo de Quioto e Rio +

10, inserindo de forma definitiva a agenda ambiental e a busca de soluções das questões
ambientais na pauta diária dos gestores.
Segundo o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV - CES,
2008, p.1) o uso do termo sustentabilidade está vinculado a necessidades sociais.
Esta necessidade deriva da percepção de que sociedade não mais
aceita que externalidades negativas sejam lançadas sobre ela
impunemente. Este cenário mais complexo aponta para a
inevitabilidade da integração de princípios de sustentabilidade na
espinha dorsal das estratégias de negócio das companhias. (FGVCES, 2008, p.1)

O conceito de desenvolvimento sustentável trata de um novo olhar sobre a maneira da
sociedade se relacionar com o ambiente, garantindo a continuidade da vida no planeta
indefinidamente.
O desenvolvimento da sociedade sempre esteve atrelado aos riscos ambientais, em
decorrência principalmente dos resíduos gerados pelo consumo das pessoas e pelos processos
produtivos das empresas. Muitos autores divergem sobre o conceito de sustentabilidade e
desenvolvimento sustentável, encontram-se na literatura até mesmo opiniões extremas de que
não existe desenvolvimento com sustentabilidade, que um conceito exclui o outro. Diante de
polêmicas e discussões, a unanimidade é que a sustentabilidade é pauta diária e obrigatória
das organizações na atualidade. O progresso econômico não deve afetar o planeta de forma
que inviabilize a vida das próximas gerações.
Buscar o equilíbrio entre o que é socialmente desejável, economicamente viável e
ecologicamente correto, é o desafio dos gestores das organizações, entretanto, esse equilíbrio
parece depender da parceria entre comunidade, empresas e governos.
Uma atividade organizacional orientada pelo desenvolvimento sustentável é capaz de produzir
lucros, ser socialmente justa e ambientalmente correta. (VIZEU, MENEGHETTI, SEIFERT
2012). Segundo Altenfelder (2004), o desenvolvimento sustentável deve gerar melhoria nos
indicadores sociais, além da preservação ambiental. Promover o bem estar social pode agregar
valor para as empresas, ter o suficiente para todos, em todos os lugares e para sempre, é uma
das definições de desenvolvimento sustentável.
A inserção de valores associados à preservação do meio ambiente e do desenvolvimento
sustentável pode desenvolver nas empresas uma cultura organizacional voltada para a busca
de uma sociedade mais consciente de suas reponsabilidades perante as questões ambientais.
O conceito atual de desenvolvimento sustentável originado da Cúpula Mundial de 2002,
envolve a definição mais concreta do objetivo de desenvolvimento atual, que prega a melhoria
da qualidade de vida das pessoas, ao mesmo tempo que coloca o limite que o
desenvolvimento econômico vigente, pode comportar-se como prejudicial as gerações futuras.
O desenvolvimento sustentável procura a melhoria da qualidade de vida de todos sem
aumentar o uso de recursos naturais além da capacidade da Terra.
Nesse novo cenário, a imposição de padrões ambientais, obriga as empresas a adotarem
práticas que reduzam ao máximo os danos causados no processo produtivo. No novo
contexto, há um clamor de consumidores e da mídia, para que as empresas sejam socialmente
responsáveis, todavia, pesquisa do Instituto Acatu de 2013, relata que somente 8% da
população do Brasil acredita nas informações das ações de responsabilidade social das
empresas, divulgadas em seus balanços sociais. As exigências do mercado, a pressão da
sociedade, juntamente com a regulamentação ambiental são aspectos motivadores, para que as
empresas empenhem seus esforços incluindo questões ambientais em seus modelos de gestão.

3.3. Responsabilidade Social e o desafio dos gestores
A empresa que pretende atuar com responsabilidade social, ser sustentável econômica, social
e ecologicamente, precisa contar com executivos e profissionais que incorporem processos
produtivos inovadores com decisões estratégicas voltadas para a sustentabilidade.
As empresas representam o motor do desenvolvimento econômico, são agentes
transformadores que exercem influência sobre a sociedade, e poderiam ser exemplo de
desenvolvimento sustentável. Para tanto, é necessário que tenham em sua missão, visão e
valores, em seu DNA, uma forma de gestão que incorpore as questões ambientais. Neste
sentido, podem criar projetos, envolvendo seus funcionários, dependentes e comunidade.
Organizações socialmente responsáveis devem gerar valor para quem está próximo, enquanto
conquistam resultados melhores para si próprias. A responsabilidade social deixou de ser uma
opção para as empresas, e passou a ser uma estratégia de sobrevivência.
Vassallo (2000), menciona que não existe uma fórmula geral de responsabilidade social
quando se trata de negócios. Propõe alguns passos básicos que podem ajudar muito na
implantação de uma estratégia de boa cidadania corporativa. De acordo com os documentos
faz-se necessário que,
desenvolva uma missão, uma visão e um conjunto de valores a serem
seguidos, para que a responsabilidade social seja uma parte integrante de
cada processo decisório, é preciso que ela faça parte do DNA da companhia
– seu quadro de missões, visões e valores. Isso leva a um comprometimento
explícito das lideranças e dos funcionários com questões como ética nos
negócios e respeito a acionistas, clientes, fornecedores, comunidades e meio
ambiente.
coloque seus valores em prática – é básico. De nada adianta ter um
maravilhoso quadro de valores na parede do escritório se eles não são
exercitados e praticados a cada decisão tomada.
promova a gestão executiva responsável – esse é um exercício diário e
permanente. É preciso fazer com que cada executivo leve em consideração
os interesses dos seus partícipes antes de tomar qualquer decisão estratégica.
comunique, eduque e treine – as pessoas só conseguirão colocar valores de
cidadania corporativa em prática se os conhecerem e souberem como aplicálos no dia-a-dia.
publique balanços sociais e ambientais – elaborados por especialistas e
auditores externos, eles garantem uma visão crítica de como acionistas,
funcionários, organizações comunitárias e ambientalistas enxergam a
atuação da empresa.
use sua influência de forma positiva – o mundo corporativo é formado por
uma grande rede de relacionamentos. Use os valores cidadãos de sua
empresa para influenciar a atuação de fornecedores, clientes e companhias
do mesmo setor.

Para o Livro Verde (2001) a responsabilidade social das empresas é, essencialmente, um
conceito segundo o qual as empresas decidem, numa base voluntária, contribuir para uma
sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. A empresa pode ser considerada
socialmente responsável quando vai além da obrigação de respeitar as leis, contribuindo para
a construção de uma sociedade mais justa.

Diante disto, os executivos, neste novo papel, tornam-se protagonistas das mudanças nas áreas
ambiental, econômica e social, através de práticas empresariais sustentáveis, incorporando
novos valores, engajados na ideia de desenvolvimento sustentável e preservação do meio
ambiente. Neste novo paradigma, Almeida (2002) diz que a ideia é de integração e interação,
propondo uma nova maneira de olhar e transformar o mundo, baseada no diálogo entre
saberes e conhecimentos diversos.
Para Savitz, apud Aligleri (2007), responsabilidade social pode ser conceituada como “aquela
que gera lucro para o acionista, ao mesmo tempo em que protege o meio ambiente e melhora
a qualidade de vida das pessoas com que mantém relações”. A gestão responsável busca o
equilíbrio nas relações econômicas, sociais e ambientais das empresas com seus stakeholders.
A responsabilidade social das organizações, é um conceito novo e ganha adeptos
gradativamente no mundo empresarial, seja por força de legislação, ou por pressão da
sociedade. Praticar responsabilidade social requer um compromisso mais amplo do que
simplesmente cuidar do meio ambiente. Consiste em diminuir a exclusão social, gerando
emprego e renda, entretanto, as ações das empresas repercutem sobre a sociedade em geral, e
ao planeta como um todo, com isso os gestores na atualidade, devem desenvolver a
capacidade e sensibilidade de analisar as mutações socioambientais, ou seja, ser um gestor
mais consciente, passando de um modelo mecanicista, para um mais sistêmico e abrangente.
Significa uma quebra de paradigma dos modelos tradicionais de gestão.
A visão clássica de desenvolvimento, baseada apenas no crescimento econômico, não
considera os riscos de esgotamento dos recursos naturais e a degradação do meio ambiente. O
modelo de negócio baseado no extrair, fazer e descartar, está inviabilizando a vida futura, e
promovendo mudanças climáticas que comprometem a vida presente.
O novo contexto mundial obriga as organizações a adotarem modelos de gestão mais
sustentáveis, A responsabilidade social surgiu como uma ferramenta prática para que as
empresas divulguem suas ações em busca da sustentabilidade, contribuindo para melhorar a
imagem organizacional perante a sociedade. Porém,
apesar das mudanças no sistema econômico e empresarial, ainda prevalecem
concepções pouco efetivas das organizações que consideram unicamente e seu micro
ambiente (SANTOS et al., 2000)

A gestão que inclui sustentabilidade, depende de pessoas que quebrem paradigmas, e estejam
dispostas a assumir riscos. Por outro lado, a cultura da sustentabilidade não pode ser uma
imposição, os gestores precisam acreditar que são agentes de transformação, que possuem
poder para promover mudanças. Complementando.
A sociedade clama por lideranças que tenham a capacidade do olhar acima e além
da sua experiência setorial, dos seus interesses pessoais, dos seus interesses
corporativos ou organizacionais e que consigam ser catalisadores de uma corrente
que tenha a ousadia da inovação e de criar o novo, porque sem o novo não haverá
sobrevivência possível no planeta (YOUNG, 2008.p.15)

A visão econômica contemporânea ainda está em construção. O foco no equilíbrio e
responsabilidade social promove uma inversão de prioridades nas organizações, muda a forma
de gestão e leva em consideração os impactos e danos causados ao longo do tempo pelas
ações dos processos produtivos das empresas.
A adoção de um pensamento sistêmico permite que a empresa seja socialmente responsável,
visto que as questões ambientais permeiam a empresa de modo abrangente. Ser uma empresa
socialmente responsável, é optar por políticas de responsabilidade social em seu planejamento

estratégico, é buscar processos produtivos mais limpos, é cuidar do descarte de resíduos
através da logística reversa, é ter programas educacionais de conscientização da população
para o consumo consciente, é tratar os funcionários sem preconceitos de gênero, cor, religião,
enfim, são muitas as iniciativas para que a empresa possa ser considerada socialmente
responsável.
A legislação já possui algumas obrigações que as empresas necessitam cumprir. Uma delas é
a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, lei que entrou em vigor em 2014, a qual define as
diretrizes relativas a gestão e ao gerenciamento de resíduos, já que o lixo atualmente é um dos
maiores problemas da humanidade.
Segundo Drucker (2012), “se os gestores de nossas maiores instituições, especialmente das
empresas, não assumirem responsabilidade pelo bem comum, ninguém mais poderá fazê-lo
nem o fará”. O papel do gestor, frente aos desafios ambientais é fundamental no
enfrentamento das alternativas para continuar crescendo e obtendo lucros, conduzindo as
empresas para que sejam socialmente responsáveis. É necessário que o gestor dos novos
tempos tente encontrar um equilíbrio entre a busca de lucros e à busca do bem comum.
3.4. Ecoeficiência
O aumento das necessidades da sociedade gerou um crescimento nas atividades econômicas e
produtivas. As empresas são elos essenciais no equilíbrio do meio ambiente na busca de
soluções das questões ambientais. Muitas organizações já estão mudando as estratégias de
controle para as de prevenção de gerenciamento ambiental. Dentro desse novo contexto de
gestão, aspectos ambientais ganharam uma proporção significativa para que as empresas
possam cumprir um dos seus propósitos de existência, a perenidade. Uma forma atual e
pragmática de efetivar a sustentabilidade empresarial é através da ecoeficiência.
Na década de 1990 o termo ecoeficiência começou a ser inserido quando indústrias de 20
setores se organizaram e criaram a Agenda 21 no setor privado. Deste momento em diante
este se tornou uma filosofia de gerenciamento em busca da sustentabilidade. Segundo o World
Business Council for Sustainable Development, associação mundial com cerca de 200
empresas que tratam exclusivamente de negócios e desenvolvimento sustentável,
ecoeficiência é
a entrega de bens e serviços com preços competitivos que satisfazem as
necessidades humanas e trazem qualidade de vida, progressivamente reduzindo
impactos ambientais dos bens e serviços através de todo o ciclo de vida para um
nível, no mínimo, em linha com a capacidade estimada da terra em suportar .
(WBCSD, 2007)

Tal conceito define uma visão de uso mais eficiente de materiais e energia, que reduz os
impactos ambientais, combinadas com desempenho econômico e ambiental, ou seja, produzir
mais com menos.
No mesmo relatório, fazem-se presentes os elementos básicos das práticas das empresas que
operam de acordo com o conceito de ecoeficiência. São eles:
•
•
•
•
•
•
•

redução da intensidade de material utilizado nos bens e serviços;
redução da intensidade de energia utilizada nos bens e serviçoes;
redução da dispersão de qualquer tipo de material tóxico;
apoio à reciclagem;
maximização do uso sustentável dos recursos naturais;
extensão da durabilidade dos produtos;
aumento do nível de bens e serviços.

A tendência mundial da ecoeficiência atingiu o Brasil em 1997, e o Conselho Empresarial
para o Desenvolvimento Sustentável – CEBDS, representante no Brasil da rede do World
Business Council for Sustainable Development, que conceitua ecoeficiência como um estilo
gerencial que busca produzir mais com menos insumos e menos poluição, mantendo preços
competitivos, almejando a qualidade de vida da sociedade e a capacidade de sustentação do
planeta. Conceito que evidencia a importância da ecoeficiência nas políticas de
desenvolvimento sustentável. Todavia, para que o setor empresarial brasileiro incorpore a
cultura da ecoeficiência, a sociedade precisa exercer pressão, procurando consumir produtos
de empresas que se preocupam com a preservação do planeta. Sendo assim,
(...) cabe às empresas, de qualquer porte, mobilizar sua capa cidade de
empreender e de criar para descobrir novas formas de produzir bens e
serviços que gerem mais qualidade de vida para mais gente, com menos
quantidade de recursos naturais. (...) A inovação, no caso, não é apenas
tecnológica, mas também econômica, social, institucional e política (...)
(ALMEIDA, 2002, p.82)

A ecoeficiência deve ser um posicionamento estratégico, com metas definidas, com sistemas
de medição e auditorias, desenvolvendo novos processos e produtos. Para o sucesso na busca
da ecoeficiência é fundamental o comprometimento e conscientização dos gestores. Os
ganhos das empresas que investem em ecoeficiência, vão desde a redução de custos de
matéria prima, até vantagens com a melhoria da imagem perante os consumidores e
concorrentes. Investir em ecoeficiência torna a empresa mais competitiva e aumenta a
conscientização da sociedade.
4. Considerações finais.
As empresas buscam incessantemente novas ferramentas e práticas administrativas para
aumentar seu potencial competitivo e garantir sua permanência no mercado. A ciência e a
tecnologia fazem contribuições valiosas para a evolução das organizações, entretanto a
compreensão e o entendimento dos aspectos relacionados à manutenção da vida no planeta,
nos dias atuais, é fundamental para a sobrevivência das empresas.
Observa-se que a humanidade passou por vários estágios evolutivos das organizações,
entretanto, o que não muda é a busca pela perenidade das empresas. Sustentabilidade
organizacional surge como um diferencial competitivo importante para a manutenção das
empresas no mercado.
Apesar dos avanços das últimas décadas, ainda há um longo caminho a percorrer, para se
atingir um equilíbrio entre o social, econômico e ambiental. É importante destacar que a
educação ambiental é um fator relevante para conseguir a parceria entre a comunidade,
empresas e governo. Somente com essa união de forças a revolução ambiental se consolidará,
e as próximas gerações terão um planeta melhor para viver e suprir suas necessidades.
Um grande número de executivos já despertou para a urgência das mudanças exigidas pela
sociedade em busca de uma gestão voltada para o equilíbrio entre o desenvolvimento
econômico e o sutentável, entretanto, ainda adotam ações de responsabilidade social
desvinculadas das estratégias empresariais, sem o comprometimento necessário para que as
ações façam parte das estratégias organizacionais.
Mudanças no sistema produtivo e no consumo excessivo poderão a médio e a longo diminuir
os danos causados na natureza, porém, o momento pede urgência nas decisões estratégicas das
organizações, na busca de melhores práticas de sustentabilidade.

Vários fatores dão surgimento aos problemas sociais, não somente pelas ações das
organizações, e sim, por diversas disfunções da própria sociedade, entretanto, não há como as
organizações esquivarem-se da responsabilidade social.
Os papel dos gestores frente a urgência no enfrentamento dos danos causados no planeta, é
essencial para a mudança cultural necessária nas organizações e na sociedade.
Todavia, mudança de cultura é um processo que demanda tempo, por isso, quanto antes
iniciar melhor para todos.
Não se trata apenas de cuidar do meio ambiente, sustentabilidade organizacional é todo um
contexto de boas práticas para melhorar a qualidade de vida de funcionários e comunidade, é
privilegiar o bem comum. É ter senso de urbanidade e um sentimento de busca de
continuidade.
Para que os executivos se conscientizem a abordagem ideal é eliminar os impactos
ambientais, transformando-os em oportunidades de negócios, com soluções inteligentes para
diminuir os custos, visto que a motivação do lucro ainda é o imperativo maior no sistema
econômico vigente.
As mudanças sociais permeiam as organizações, na medida em que estas fazem parte da
sociedade e dela se beneficiam. Portanto, a revolução ambiental necessária é responsabilidade
das organizações. Entretanto, só se obterá êxito quando houver uma parceria com a
comunidade e governo unindo esforços dos stakeholders, com objetivos comuns em busca de
uma vida melhor para todos e para sempre.
Por fim, pode-se concluir que o assunto é emergente e não se esgota nesse ensaio. Novas
reflexões se fazem necessárias. Diante do exposto, encerra-se este texto com as palavras de
Hazel Henderson (...) “de uma nova consciência pode surgir à criação de um novo mundo,
mais justo e sustentável. Temos que nos reinventar, reenquadrar as nossas percepções,
remodelar as nossas crenças e os nossos comportamentos, adubar o nosso conhecimento,
reestruturar.”
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