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Resumo
A sociedade cada vez mais tem se voltado às preocupações ambientais e ecológicas. Com isso, surge o
desafio de incorporar essa chamada variável ecológica no planejamento estratégico e em toda a
estrutura organizacional dentro das empresas. O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar as
ações mais relevantes desenvolvidas pelo Projeto Renove em relação à sustentabilidade. Torna-se
relevante para a empresa de plano de saúde visto que a mesma salientará a imagem dentro e fora da
organização. No que se refere à metodologia, o projeto em questão classifica-se quanto à natureza, de
forma qualitativa e quantitativa; quantos aos objetivos, de caráter exploratório e descritivo, e foi
realizado através de um estudo de caso. Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica,
paralelamente a visitas à empresa a fim de se conhecer os métodos de trabalho e analisar as ações
sustentáveis desenvolvidas pela mesma durante o processo. Foram elaborados os questionários e
distribuídos aos colaboradores do Projeto Renove. Quanto aos resultados foram analisados os aspectos
econômicos, sociais e ambientais. Percebe-se que a empresa está no caminho certo no que se refere em
considerar a variável ambiental como parte das atividades organizacionais. Deste modo, as ações
sustentáveis desenvolvidas pelo Projeto Renove atendem as reais necessidades do meio ambiente.
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Sustainable development: a case study in a health insurance company
in Santa Maria - RS
Abstract
Society has turned to environmental and ecological worries. Thus the challenge to incorporate this
ecological variable in companies’ strategic planning and organisational structures arises. The overall
objective of this research is to analyse the most relevant sustainable actions that have been developed
by the Renove Project. This has become relevant for health insurance companies, since sustainability is
intended to stand out internally, as well as externally. This research project is based on a case study,
whose methodology applies to nature, in qualitative and quantitative terms, and to its objectives, in
investigatory and descriptive terms. Initially a literature review was carried out whilst company visits,
to learn about the work methods and analyse the sustainable actions developed by the company were
undertaken. Questionnaires were created and distributed to contributors of Renove. The results were an
analysis of the economic, social and environmental aspects. It is noticeable that this company is on the
right path when it comes to consider environmental variable as part of its activities. As such, the
sustainable actions developed by the Project work with the real needs of the environment.
Keywords: sustainability, environmental variables, actions, environmental management.

1 Introdução
A questão ambiental está cada vez mais presente em várias discussões relacionadas sobre a
preservação do meio ambiente. Há uma necessidade de repensar as relações do ser humano
com o ambiente natural em que se encontra, contribuindo para uma responsabilidade social
mais sustentável, bem como das empresas repensarem seus valores e estratégias de atuação.
Segundo Aligleri, Aligleri e Kruglianskas (2009), o desenvolvimento social inadequado e a
falta de políticas bem elaboradas de cunho social e ambiental podem acarretar sérios prejuízos
materiais e morais às empresas de modo a aumentar os custos e perder oportunidades de
mercado.
Barbieri e Cajazeira (2010) mencionam a responsabilidade social empresarial como parte
integrante do desenvolvimento sustentável. Para superar os obstáculos existentes referentes ao
novo pensamento sustentável, foram construídas duas estratégias: a de pensar globalmente e
agir localmente. Ou seja, a empresa não precisa esperar que a legislação local adotasse
medidas responsáveis para começar a pensar e agir de maneira que preserve o meio ambiente
em que está inserida.
Desta maneira foi criado o Projeto Renove em abril de 2010, através da iniciativa dos
colaboradores de uma empresa de planos de saúde juntamente com seu coordenador. Tem por
finalidade o recolhimento e a destinação adequada dos materiais descartados diariamente na
empresa, de forma a estimular a coleta seletiva e conscientizar colaboradores, clientes e
comunidade em geral a evitar a agressão ao meio ambiente. Para alcançar seus objetivos, o
projeto tem como base a teoria dos 3Rs: reduzir – ao máximo a quantidade de lixo gerado,
reaproveitar – tudo que for possível, e reciclar – o que não for mais útil.
Tendo em vista o tema relacionado sobre as variáveis que influenciam no desenvolvimento
sustentável das empresas, a presente pesquisa tem como problemática responder a seguinte
questão: quais as ações mais relevantes desenvolvidas pelo Projeto Renove dentro da
organização de Planos de Saúde em Santa Maria em relação à sustentabilidade?
Visando responder a problemática levantada, a presente pesquisa contará com o objetivo geral
de analisar as ações mais relevantes desenvolvidas pelo Projeto juntamente com os seus
indicadores de sustentabilidade. Com o intuito de atingir o objetivo geral e a sua
complementação de acordo com as etapas consecutivas, os objetivos específicos deste estudo
são: verificar se a prática desenvolvida pelo Projeto Renove estão de acordo com as reais
necessidades dos beneficiários; identificar as ações do Renove nas dimensões sustentáveis das
esferas econômica, social e ambiental; propor sugestões de melhorias que auxiliem na gestão
da sustentabilidade empresarial da cooperativa a partir da integração desses indicadores.
O tema abordado é de grande valor para a vida acadêmica, pois amplia o conhecimento sobre
responsabilidade social, gestão ambiental e o desenvolvimento sustentável, bem como a
construção de novas ideias e conceitos nas dimensões teóricas e práticas.
A pesquisa torna-se relevante para a Organização juntamente com o Projeto Renove, no
sentido de salientar a imagem da empresa dentro e fora da instituição, levantando questões de
cunho sustentável, que são indispensáveis para uma organização que busca por um diferencial
competitivo, frente às necessidades e mudanças no ambiente de negócios em que ela está
inserida. Sendo assim, exige dos acadêmicos um alto nível de excelência, comprometimento,
desempenho e conhecimento que auxilie a empresa na busca por uma imagem mais sólida no
mercado.

Deste modo, a partir das necessidades e carências analisadas no desenvolvimento do projeto,
o presente trabalho proporcionará um auxílio aos colaboradores da empresa e demais
envolvidos no processo, tanto na conscientização de cada um à preservação do meio ambiente
como também a terem ciência sobre a relevância das ações desenvolvidas pelo mesmo.
2 Sustentabilidade
De acordo com Almeida, Cavalcanti e Mello (2004), o desenvolvimento sustentável é um
processo de mudança, e os rumos para o desenvolvimento ambiental devem levar em
consideração as necessidades das futuras gerações. Na visão dos autores, conceitua-se o ciclo
de vida de um produto como sendo “a contabilização dos impactos sobre o meio ambiente,
decorrentes de todas as etapas que lhe são peculiares, desde sua concepção mercadológica,
planejamento, produção, transporte, consumo e descarte, até o que dele vai para o lixo” (p.
18).
Para Afonso (2006, p. 11), o conceito de sustentabilidade “implica na manutenção
quantitativa e qualitativa do estoque dos recursos ambientais, utilizando tais recursos sem
danificar suas fontes ou limitar a capacidade de suprimento futuro”, de modo que todas as
gerações atuais e futuras possam usufruir de tais recursos e satisfazer igualmente as suas
necessidades. É necessário avaliar as dinâmicas sociais, econômicas e ambientais para melhor
compreender que o acesso a todos os sistemas naturais saudáveis podem tornar a vida muito
mais agradável.
Diversas entidades nacionais e internacionais adotaram este conceito para marcar uma nova
filosofia do desenvolvimento que combina eficiência econômica com justiça social e
precaução ecológica. Segundo Ferreira (1996), o desenvolvimento sustentável se propõe a
resgatar uma racionalização completa, o que inclui o respeito aos próprios limites da razão,
buscando um equilíbrio entre as diferentes concepções do social, do econômico e do
ecológico. A teoria do desenvolvimento sustentável sugere uma visão tridimensional do
desenvolvimento, onde a eficiência econômica interliga-se à dimensão ecológica e à ideia da
realização de uma sociedade solidária e justa.
De acordo com Barbieri e Cajazeira (2010), em relação às normas e certificações, é possível
mencionar a importância do desenvolvimento da norma SD 21000, semelhante às ISO 9004 e
ISO 14004. Ela está dividida em três partes: a primeira explica os conceitos do
desenvolvimento sustentável, suas dificuldades em tornar realidade, e apresenta princípios de
gestão que incorporaram esses conceitos. A norma adota a segmentação da sustentabilidade
em três dimensões: econômica, social e ambiental. A segunda parte da norma SD 21000 trata
de incorporar esses conceitos juntamente com uma abordagem estratégica, para identificar as
partes interessadas e suas necessidades e expectativas além de avaliar os riscos envolvidos.
Logo a terceira parte, trata de como programar uma política de responsabilidade social, a
iniciar pelo comprometimento da alta administração. Para os autores, ela traz oito princípios
de gestão da qualidade aplicáveis também ao desenvolvimento sustentável, como: abordagem
sistêmica de gestão; melhoria contínua; abordagem por processo; foco no cliente; liderança;
envolvimento das pessoas; relacionamentos benéficos com os fornecedores; e as decisões
tomadas baseadas no conhecimento dos fatos e das suas consequências.
Para Almeida (2007), a sustentabilidade influencia nas estruturas de poder das organizações.
Além de exigir o equilíbrio dos objetivos econômicos, sociais e ambientais – são com base
nesse tripé que as organizações devem orientar as suas decisões – acarreta na atuação em um
mundo tripolar, em que o poder tende a se dividir, de maneira cada vez mais equilibrada, entre
governos, empresas e organizações da sociedade civil. A melhor compreensão desses três
fatores proporcionará a redução dos impactos prejudiciais à sociedade, como por exemplo, no

que diz respeito às concessões ambientais, instrumentos fundamentais para consolidar o
desenvolvimento sustentável, mas que ainda continuam atrelados ao modelo ultrapassado de
comando e controle.
2.1 Dimensão Econômica
Na dimensão econômica serão abordados os conceitos econômicos relacionados aos termos
sociais e ambientais e não apenas na lucratividade empresarial.
Além das oposições entre o crescimento econômico e a preservação do ambiente, originam-se
novas economias sustentáveis, baseadas no potencial produtivo dos sistemas ecológicos, nos
valores culturais e em uma gestão participativa das comunidades locais (LEFF, 2007). A
partir daí, surge o desafio de criar estratégias que permitam unir as economias locais com a
economia de mercado de forma a preservar a autonomia cultural e as condições ecológicas
para o desenvolvimento sustentável de cada comunidade.
Para Domeneghetti (2007), o conceito de sustentabilidade “embasado no tripplebottomline, ou
tripé do resultado econômico-financeiro versus resultado social versus resultado ambiental, é
cada vez mais valorizado por acionistas, clientes e colaboradores, tornando-se um imperativo
para o sucesso das corporações” (p. 48). Refere-se a uma nova forma de conduzir as
atividades empresariais. A forma como a empresa se relaciona com seus acionistas, clientes,
sociedade, fornecedores, meio ambiente e seus funcionários devem refletir os valores e a
postura ética, visto que todos esses stakeholders são corresponsáveis pelo crescimento da
organização.
O consumidor cada vez mais consciente começa a refletir e busca fazer melhores escolhas
levando em conta não apenas o aspecto econômico viável, mas também o ambientalmente
correto e socialmente justo (SOUSA, 2011). Não fosse essa nova preocupação do
consumidor, as empresas estariam preocupadas somente com o resultado econômico de suas
atividades. Afinal, não somente as pessoas precisam mudar como também as organizações
perceberam que se pretendem permanecer no mercado por mais de 20 anos, precisam adotar
novas práticas sustentáveis para o seu pleno desenvolvimento.
Para Donaire (1999), ao considerar a questão ambiental do ponto de vista empresarial, o
primeiro desafio é em relação ao aspecto econômico. A ideia central é de que qualquer
decisão que venha a ser tomada em relação à variável ambiental traz o aumento de custos e
despesas. Porém, muitas empresas têm demonstrado que é possível ganhar dinheiro e proteger
o meio ambiente, desde que usem da criatividade e de condições internas que possam
transformar as restrições e ameaças ambientais em grandes oportunidades de negócios.
As novas oportunidades criadas a partir da preocupação com a questão ambiental
proporcionam às empresas que aderirem a este novo pensamento, vantagens competitivas e
maior reconhecimento entre os clientes.
2.2 Dimensão Social
A dimensão social está relacionada com a necessidade dos recursos, com o equilíbrio na
distribuição de renda, de modo a melhorar os direitos e as condições de vida da população,
incluindo a criação de empregos e igualdade no acesso aos serviços sociais.
Na visão de Seiffert (2011), a questão social está muito associada com a manutenção do
crescimento populacional compatível com a capacidade dos ecossistemas, visto que deverá
ser regulada a maneira como os recursos são disponibilizados entre os membros.
Para Donaire (1999), as organizações de hoje devem reconhecer que sua responsabilidade
para com a sociedade vai muito além de suas responsabilidades com seus clientes. Ela assume

diversas formas como proteção ambiental, planejamento da comunidade, serviços sociais em
geral, tudo de conformidade com o interesse público. Essa responsabilidade social nas
corporações tem-se intensificado desde os anos 60, como resposta às mudanças ocorridas nos
valores da sociedade. Mudanças que incluem a responsabilidade de ajudar a sociedade a
resolver os problemas sociais, muitos dos quais as próprias empresas ajudaram a criar, com a
poluição e a degradação do meio ambiente.
Trata de um novo contrato social entre a sociedade e as organizações, envolve desde a
redução de custos sociais a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento econômico
e a melhoria das condições sociais (DONAIRE, 1999).
2.3 Dimensão Ambiental
Segundo Tachizawa (2004, p. 24), a gestão ambiental nada mais é que “a resposta natural das
empresas ao novo cliente, o chamado consumidor verde e ecologicamente correto. A empresa
verde é sinônima de bons negócios e no futuro será a única forma de empreender negócios de
forma duradoura e lucrativa”. Ou seja, quanto mais cedo as empresas perceberem o meio
ambiente como principal desafio e oportunidade competitiva, maior será a chance para a
sobrevivência dos negócios.
No Brasil, o número de empresas que estão aderindo às medidas de gestão ambiental tem
crescido nos últimos anos. Devido à forte pressão pela sociedade a um posicionamento mais
consciente e responsável, com a preocupação ecológica e da sua importante contribuição para
a qualidade de vida das populações, tem-se exigido das organizações um novo
posicionamento relacionado com a sua interação com o meio ambiente. O homem moderno
tem como um de seus princípios fundamentais a nova consciência ambiental, fruto das
transformações econômicas, culturais e sociais que ocorreram nas décadas de 60 e 70. Nos
anos 80, os gastos com a proteção ambiental começaram a ser vistos pelos empresários não só
como custos, mas também como investimentos no futuro como vantagem competitiva
(TACHIZAWA, 2004).
Entre os mais diversos conceitos de gestão ambiental, é possível destacar sob a concepção de
Nilson (1998, apud Corazza 2003, p. 4) que:
gestão ambiental envolve planejamento, organização, e orienta a empresa a alcançar
metas [ambientais] específicas, em uma analogia, por exemplo, com o que ocorre
com a gestão de qualidade. Um aspecto relevante da gestão ambiental é que sua
introdução requer decisões nos níveis mais elevados da administração e, portanto,
envia uma clara mensagem à organização de que se trata de um compromisso
corporativo. A gestão ambiental pode se tornar também um importante instrumento
para as organizações em suas relações.

Para auxiliar no gerenciamento das organizações, foram utilizados indicadores como
instrumentos de gestão ambiental a fim de proporcionar a democratização do conhecimento e
a avaliação das ações de gestão, além de permitir a instalação de um programa de governança
(MAGALHÃES JÚNIOR, 2007). A valorização e utilização dos indicadores na
implementação de políticas dentro das organizações promovem além do crescimento
econômico, o bem-estar humano e a qualidade ambiental.
A partir dos anos 90 a busca de indicadores para avaliação do nível de sustentabilidade de
políticas e ações ambientais nas empresas começou a ser enfatizada. Desde então, “a
tendência global da busca do desenvolvimento sustentável motivou a multiplicação de
iniciativas a respeito de indicadores voltados para a gestão sustentável dos recursos naturais”,
considerados importantes instrumentos na busca da sustentabilidade (MAGALHÃES
JÚNIOR, 2007, p. 172).

Segundo Barbieri e Cajazeira (2010), no ano de 1996, foram introduzidas as primeiras normas
de gestão ambiental: a ISO 14001 e a ISO 14004. A partir daí outras normas foram editadas
referentes aos itens da gestão ambiental, como auditoria ambiental e avaliação do ciclo de
vida do produto. A concepção das normas de gestão foi proporcionada pelo sucesso da ISO
9001 e pela criação do conceito de certificação do sistema de gestão, tornando possível a
comprovação do seu desempenho através de uma auditoria de uma organização.
De acordo com Viterbo Junior (1998), a ISO 14001 visa basicamente à garantia de que existe
instalado na organização um sistema de gestão que ressalta a melhoria contínua do meio
ambiente como caminho principal. Desde que seja levada em consideração a satisfação das
necessidades de todas as partes interessadas do negócio da organização. Entre os benefícios
dessa certificação ambiental, é possível mencionar: harmonizar a gestão ambiental dentro do
sistema de gestão das empresas; promover o desenvolvimento sustentável.
Segundo ele, após a implementação do sistema de gestão ambiental, a organização deverá
identificar, continuamente, os aspectos ambientais de maneira formal, conforme procedimento
padrão estabelecido pela norma ISO 14001, em que estabelece como a organização identifica
os aspectos dentro de suas atividades, produtos ou serviços.
3 Metodologia
No que se refere à metodologia, o estudo em questão classifica-se quanto à natureza, de forma
qualitativa e quantitativa; quantos aos objetivos, de caráter exploratório e descritivo, e quantos
aos procedimentos um estudo de caso.
O presente estudo foi desenvolvido inicialmente através de uma pesquisa bibliográfica, para
compor o referencial teórico, paralelamente a visitas que foram feitas a empresa de Planos de
Saúde em Santa Maria – RS juntamente com os integrantes do Projeto Renove, a fim de se
conhecer os métodos e práticas de trabalho relacionadas à preservação do meio ambiente, bem
como analisar as principais ações sustentáveis desenvolvidas pelo mesmo durante o processo.
Simultaneamente foi utilizada a técnica de análise detalhada dos documentos da organização,
a partir da qual foram quantificadas as informações através de uma análise de conteúdo, com
base na importância do Projeto Renove para a empresa, bem como o possível retorno
oferecido pelas suas ações.
Como instrumento de coleta de dados foi elaborado um questionário adaptado do modelo
original do autor Callado (2010) que apresentava 43 indicadores de sustentabilidade, onde foi
aplicado um questionário com 15 questões referentes aos aspectos econômicos, sociais e
ambientais que se enquadram no contexto das atividades realizadas diariamente pelo Projeto.
Foi realizado em uma população de 24 pessoas que compõem a equipe do Projeto Renove,
tendo como retorno uma amostra de 12 questionários respondidos.
No que se refere à tabulação dos dados, foi realizada pelo programa Sphinx Léxica-V5, onde
os mesmos foram analisados de forma quantitativa e qualitativa, a fim de se obter uma melhor
compreensão sobre as atividades desempenhadas pelo Projeto bem como a integração do
Projeto à referida empresa e seus resultados.
4 Análise de resultados
O presente estudo foi realizado em uma empresa no segmento de Planos de Saúde em Santa
Maria, e atende a cidade e a região central do estado do Rio Grande do Sul. Ela oferece planos
de saúde empresarial e familiar, serviços hospitalares, de Medicina Ocupacional e
atendimento domiciliar. A fim de apresentar um diferencial competitivo no mercado, a
empresa busca minimizar os impactos ao meio ambiente adotando a prática dos 3R’s.

Para isso, conta com ideias inovadoras advindas da criação do Projeto Renove, desde abril de
2010, que tem por finalidade o recolhimento e a destinação adequada dos materiais que são
descartados diariamente na empresa, diminuindo assim a agressão ao meio ambiente. Além
disso, a cooperativa conta com o projeto de arrecadações do Banco do Carinho a fim de
beneficiar o abrigo Oscar Pithan; e juntamente com a Campanha do Agasalho visam
incentivar os colaboradores a fazerem doações, destinadas às instituições beneficentes.
4.1 Análise da Dimensão Econômica
A dimensão econômica está relacionada aos investimentos, despesas e aplicação de recursos
pela cooperativa.
Na tabela 01 demonstram-se os gastos da empresa referente à saúde de seus colaboradores em
que a maioria (91,7%) reconhece que a mesma desembolsa valores referentes à saúde de seus
funcionários.
Gastos da empresa com saúde
Freq.
Não resposta
1
A empresa não possui gastos com planos de saúde de seus funcionários
0
A empresa possui gastos com planos de saúde de alguns funcionários, dependendo da função.
2
A empresa possui gastos com planos de saúde de todos os funcionários, independente da 9
função.
Total
12
Fonte: Adaptado de Callado (2010)

%
8,3%
0,0%
16,7%
75,0%
100%

Tabela 1 – Gastos da empresa com aspectos associados à saúde

Neste contexto, na tabela 2 verifica-se o investimento da empresa em tecnologias limpas a fim
de reduzir a emissão de poluentes no meio ambiente. Conforme verificado, 75% dos
questionados afirmam que a empresa não faz investimentos nestas tecnologias, contra 16,7%
que defendem que há investimentos sim em tecnologias limpas.
Tecnologias limpas
Não resposta
A empresa não faz investimentos em tecnologias limpas
A empresa investe esporadicamente em tecnologias limpas
A empresa possui políticas de investimento em tecnologias limpas
Total
Fonte: Adaptado de Callado (2010)

Freq.
1
9
2
0
12

%
8,3%
75,0%
16,7%
0,0%
100%

Tabela 2 - Investimentos em tecnologias limpas

Na tabela 3 é analisada a participação de mercado que a empresa ocupa na cidade e região.
Para 50% dos pesquisados, a participação de mercado não sofreu alterações em comparação
aos últimos três anos.
Participação de mercado da empresa
Não resposta
Houve uma redução da participação de mercado em comparação aos últimos três anos
A participação de mercado se manteve inalterada em comparação aos últimos três anos
Houve um aumento da participação de mercado em comparação aos últimos três anos
Total
Fonte: Adaptado de Callado (2010)

Freq.
3
0
6
3
12

%
25,0%
0,0%
50,0%
25,0%
100%

Tabela 3 - Participação de mercado da empresa

A tabela 4 buscou analisar os investimentos e gastos da empresa relacionados com a
prevenção de acidentes e proteção ambiental. Constatou-se que 50% argumentam que a

cooperativa possui programas de ação contínua com a prevenção de acidentes e proteção
ambiental.
Investimentos com prevenção de acidentes
Não resposta
A empresa não possui investimentos com a prevenção de acidentes
A empresa possui ações esporádicas com a prevenção de acidentes
A empresa possui programas de ação contínua com a prevenção de acidentes
Total
Fonte: Adaptado de Callado (2010)

Freq.
3
2
1
6
12

%
25,0%
16,7%
8,3%
50,0%
100%

Tabela 4 – Investimentos da empresa com prevenção de acidentes

Como pode ser visto, nesta primeira dimensão há alguns aspectos a melhorar. Como
sugestões, poderia ser levada em consideração a teoria abordada por Donaire (1999), na
questão da excelência ambiental em que é avaliado não somente o desempenho produtivo das
organizações, mas também o econômico, aumentando o volume de vendas da empresa e a
participação de mercado.
4.2 Análise da Dimensão Social
Quanto aos aspectos sociais, a tabela 5 analisa a importância das ações desenvolvidas para a
geração de trabalho e renda da comunidade. A maioria (58,3%) afirma que mais de 70% do
total de funcionários da Organização são provenientes da comunidade local e regional.
Geração de trabalho e renda
Não resposta
Abaixo de 30% do total de seus funcionários são oriundos da comunidade local e regional
Entre 30% e 70% de seus funcionários são oriundos da comunidade local e regional
Acima de 70% do total de seus funcionários são oriundos da comunidade local e regional
Total
Fonte: Adaptado de Callado (2010)

Freq.
5
0
0
7
12

%
41,7%
0,0%
0,0%
58,3%
100%

Tabela 5 – Importância de ações desenvolvidas pela empresa para geração de trabalho e renda

Quanto à capacitação dos funcionários, na tabela 6 verifica-se que 58,3% reconhecem que a
empresa oferece auxílio financeiro para a capacitação dos funcionários independente do cargo
ou função e para 25% o recurso dependente da função exercida.
Capacitação de funcionários
Não resposta
A empresa não possui auxílio financeiro para capacitação de seus funcionários
A empresa possui auxílio financeiro para capacitação, dependendo do cargo e/ou função.
A empresa possui auxílio financeiro para capacitação, independente do cargo e/ou função.
Total
Fonte: Adaptado de Callado (2010)

Freq.
1
1
3
7
12

%
8,3%
8,3%
25,0%
58,3%
100%

Tabela 6 – Recursos utilizados para capacitação dos funcionários

Quanto à segurança no ambiente de trabalho a tabela 7 investiga que para 41,7% dos
pesquisados, a empresa possui normas ou padrões referentes à segurança de trabalho, mas não
possui nenhuma certificação.
Padrões de segurança de trabalho
Não resposta
A empresa não adota normas ou padrões referentes à segurança de trabalho
A empresa possui normas referentes à segurança de trabalho, mas não possui certificação.
A empresa possui certificação referente à segurança de trabalho
Total
Fonte: Adaptado de Callado (2010)

Freq.
1
1
5
5
12

%
8,3%
8,3%
41,7%
41,7%
100%

Tabela 7 – Padrões de segurança de trabalho e certificação

Neste sentido, a tabela 8 mostra que 58,3% dos questionados asseguram que a empresa
mantém um código de ética e conduta profissional.
Normas de conduta profissional
A empresa não possui nenhuma orientação formal sobre ética e conduta profissional
A empresa possui orientações sobre ética e conduta profissional referente a áreas específicas
A empresa possui código de ética e de conduta profissional
Total
Fonte: Adaptado de Callado (2010)

Freq.
1
4
7
12

%
8,3%
33,3%
58,3%
100%

Tabela 8 – Utilização de normas ou códigos de conduta profissional

Quanto à participação dos funcionários no faturamento total da empresa, a tabela 9 mostra que
66,7% sustentam que não participam da divisão dos lucros e resultados da empresa.
Distribuição de lucros e resultados
Não resposta
A empresa não distribui lucros e resultados entre funcionários
A empresa possui políticas informais de distribuição de lucros e resultados entre funcionários
A empresa possui políticas formais de distribuição de lucros e resultados entre funcionários
Total
Fonte: Adaptado de Callado (2010)

Freq.
3
8
0
1
12

%
25,0%
66,7%
0,0%
8,3%
100%

Tabela 9 - Distribuição de lucros e resultados entre os funcionários

Já no que se refere ao andamento das atividades organizacionais, a tabela 10 demonstra que
para 41,57% dos respondentes a empresa adota condutas sociais de padrão nacional, apesar de
conhecer os padrões internacionais.
Adoção de condutas sociais
Não resposta
A empresa não conhece as condutas sociais de padrão internacional
A empresa conhece, mas não adota condutas sociais de padrão internacional.
A empresa conhece e adota condutas sociais de padrão internacional
Total
Fonte: Adaptado de Callado (2010)

Freq.
3
3
5
1
12

%
25,0%
25,0%
41,7%
8,3%
100%

Tabela 10 – Adoção de condutas sociais

Com relação ao clima organizacional e a preocupação com o bem-estar dos colaboradores, a
tabela 11 ressalta que 83,3% confirmam que a empresa não desenvolve ações nem programas
ligados ao gerenciamento do stress e somente 16,7% defendem que ela apresenta ações
esporádicas para esse controle.
Stress
A empresa não possui ações voltadas aos males causados pelo stress
A empresa possui ações esporádicas voltadas aos males causados pelo stress
A empresa possui programas de prevenção e redução dos males causados pelo stress
Total
Fonte: Adaptado de Callado (2010)

Freq.
10
2
0
12

%
83,3%
16,7%
0,0%
100%

Tabela 11 – Ações para lidar com o stress no ambiente de trabalho

Nesta dimensão social, a empresa apresenta vários aspectos abordados com resultados
positivos, apenas perdendo para a não distribuição de lucro e renda entre seus funcionários e
ainda não tem ações para lidar com o stress no trabalho.
4.3 Análise da Dimensão Ambiental

Na tabela 12 pode-se analisar quanto à instauração de um Sistema de Gestão Ambiental
(SGA) na cooperativa e à complexidade de práticas sustentáveis desenvolvidas pela mesma.
Grande parte (41,7%) reconhece que a empresa possui práticas de gestão ambiental e em fase
de implementação do sistema, e 25% afirmam que a empresa já possui um sistema
implementado.
Complexidade de práticas do SGA
A empresa não possui SGA e nem práticas de gestão ambiental implementadas
A empresa possui práticas de gestão ambiental ou está implementando um SGA
A empresa possui um SGA implementado
Total
Fonte: Adaptado de Callado (2010)

Freq.
4
5
3
12

%
33,3%
41,7%
25,0%
100%

Tabela 12 – Práticas do Sistema de Gestão Ambiental

Os pesquisados citaram o Projeto Renove como sendo um tipo desse sistema em pleno
desenvolvimento e atividade desde a sua criação em 2010.
A tabela 13 analisa as políticas de treinamento, onde 50% dos pesquisados confirmam que a
empresa possui programas de treinamento, educação e capacitação sobre aspectos
relacionados ao meio ambiente desenvolvidos pela mesma.
Políticas de treinamento
Não resposta
A empresa não possui programas de treinamento sobre aspectos do meio ambiente
A empresa possui programas de treinamento sobre os aspectos do meio ambiente
desenvolvido por empresas terceirizadas ou contratadas
A empresa possui programas de treinamento sobre aspectos associados ao meio ambiente
desenvolvida pela própria empresa
Total
Fonte: Adaptado de Callado (2010)

Freq.
2
4
0

%
16,7%
33,3%
0,0%

6

50,0%

12

100%

Tabela 13 – Políticas de treinamento sobre aspectos ambientais

Entre a maioria, três citaram o Projeto Renove como o provedor da conscientização entre os
demais colaboradores a partir da iniciativa e o apoio da equipe que divulgam novas ideias
sustentáveis. Quanto à capacitação, ocorre por meio de palestras para os colaboradores a fim
de promover a conscientização com o meio ambiente e práticas sustentáveis.
Com relação ao desenvolvimento de estratégias de âmbito sustentável, verifica-se na tabela 14
que para 66,7% a empresa não possui ações de desenvolvimento de tecnologias voltadas aos
impactos ambientais. Porém, 16,7% afirmam que a cooperativa desenvolve seus próprios
projetos com essa tecnologia.
Práticas e estratégias voltadas ao meio ambiente
Não resposta
A empresa não possui ações de desenvolvimento de tecnologias
A empresa adquire tecnologias desenvolvidas por outras empresas
A empresa desenvolve projetos próprios de tecnologias
Total
Fonte: Adaptado de Callado (2010)

Freq.
1
8
1
2
12

%
8,3%
66,7%
8,3%
16,7%
100%

Tabela 14 - Práticas e estratégias voltadas ao equilíbrio com o meio ambiente

Na tabela 15 foi possível avaliar que 75% atestam que a empresa gera resíduos tóxicos, só que
66,7% afirmam que a empresa possui práticas de monitoramento e controle dos resíduos.

Controle da geração de resíduos
A empresa gera resíduos tóxicos, mas não possui práticas de monitoramento e controle.
A empresa gera resíduos tóxicos, mas possui práticas de monitoramento e controle.
A empresa não gera resíduos tóxicos
Total
Fonte: Adaptado de Callado (2010)

Freq.
1
8
3
12

%
8,3%
66,7%
25,0%
100%

Tabela 15 - Analisar as práticas de monitoramento e controle da geração de resíduos tóxicos

Com base na abordagem de Tachizawa (2004), a empresa juntamente com o Projeto Renove
estão indo de acordo com a ideia do autor no que se refere à introdução do “novo-paradigma”
através de mudanças e do novo pensamento adotado em incluir a proteção ao meio ambiente
no desenvolvimento das atividades diárias da cooperativa.
5 Conclusão
Cada vez mais a sociedade tem se voltado a preocupações ambientais, de proteção e defesa do
consumidor, qualidade dos produtos e qualidade de vida. Com isso, surge o desafio de
incorporar essa chamada variável ecológica no planejamento estratégico e na estrutura
organizacional dentro das empresas.
Neste contexto, o presente estudo foi realizado em uma empresa no segmento de Planos de
Saúde em Santa Maria, diretamente com os colaboradores que compõem a equipe do Projeto
Renove a fim de se verificar as ações sustentáveis desenvolvidas pelo mesmo. Teve como
objetivo geral buscar as ações mais relevantes desenvolvidas pelo Renove juntamente com os
indicadores de sustentabilidade. Onde foram destacadas como relevantes várias das ações
desenvolvidas pelo Projeto.
O presente trabalho proporcionará um auxílio aos colaboradores da empresa e demais
envolvidos no processo, tanto na conscientização de cada um à preservação do meio ambiente
como também a terem ciência sobre a relevância das ações desenvolvidas pelo mesmo.
Após foram levantadas as dimensão sustentáveis nas esferas econômica, social e ambiental.
Na dimensão econômica destacam-se: que os gastos da empresa com aspectos associados à
saúde atendem a maioria dos colaboradores em virtude de que já faz parte do vínculo
empregatício com a organização.
Quanto à dimensão social, mais da metade dos colaboradores fazem parte da comunidade
local e regional contribuindo para a importância de ações desenvolvidas pela empresa na
geração de trabalho e renda da comunidade; além disso, concordam que a empresa
disponibiliza recursos utilizados para capacitação dos funcionários.
Referente ao aspecto ambiental, a empresa possui programas de treinamento sobre aspectos
associados ao meio ambiente desenvolvida por ela própria, tendo o Projeto Renove como
responsável pelas ideias a ações sustentáveis que são reconhecidas pela maioria dos
colaboradores; conforme analisado, a empresa não possui ações de desenvolvimento de
tecnologias voltadas aos impactos ambientais causados por suas atividades, onde poderia
haver maior investimento nessa área; porém todas as ações desenvolvidas pelo Projeto são
reconhecidas por grande parte do quadro de colaboradores da cooperativa, o que demonstra
que a conscientização para a prática do desenvolvimento sustentável está no caminho certo.
Como sugestões de melhoria para a empresa, estão o maior reconhecimento e valorização das
atividades desenvolvidas pelo Renove, em virtude de que uma grande parte dos colaboradores
ainda não conhece por completo todas as ações sustentáveis realizadas, além também de mais
iniciativas e investimentos por parte da gerência e diretoria em geral em disponibilizar

recursos que possam contribuir para o desenvolvimento e a implementação de novas ideias
propostas pelo Projeto.
Como contribuições, a pesquisa poderia ser aplicada futuramente com o modelo do
questionário, ou aperfeiçoá-lo, com todos os colaboradores da cooperativa, abrangendo todos
os setores, a fim de se avaliar a importância de levar em consideração a variável sustentável
em todas as atividades realizadas por completo na organização. Além disso, o presente estudo
serve de base também para novas pesquisas e estudos na área com outros enfoques.
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