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Resumo:
O presente artigo trata sobre a responsabilidade socioambiental que a empresa tem com o meio em que
está inserida. É inerente a esta temática, falarmos sobre sustentabilidade e a gestão ambiental como
ferramentas de Responsabilidade social. Ao longo dos tempos foi percebido que as empresas não
poderiam apenas limitar-se à sua lucratividade. Portanto, a partir da década de 80, as empresas passam
a ver responsabilidade social como tema pertinente ao seu sucesso obtendo uma relação saudável com
o meio em que está inserida. A gestão ambiental e a sustentabilidade são de fato ferramentas
imprescindíveis a uma organização que visa respeitar o meio ambiente e tornar-se um instrumento de
justiça sem interferir na sua lucratividade. Este trabalho é uma pesquisa bibliográfica que aponta as
ferramentas para a aplicação da responsabilidade socioambiental na organização.
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Sustainability and Environmental Management in companies as
Social and Environmental Responsibility tools
Abstract
This article discusses the environmental responsibility that the company has with the environment in
which it operates. It is inherent in this issue; we talk about sustainability and environmental
management and social responsibility tools. Over time it was realized that the companies could not
only limited to its profitability. Therefore, from the 80, the companies now see corporate social
responsibility as a relevant theme to your success getting a healthy relationship with the environment
in which it operates. The environmental management and sustainability are in fact tools essential to an
organization that aims to respect the environment and become an instrument of justice without
interfering in its profitability. This work is a bibliographic research that points out the tools for the
implementation of social and environmental responsibility in the organization.
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1 Introdução
As empresas, no decorrer do tempo, constataram que produzir apenas bens e serviços não era
suficiente, mas era indispensável construir uma relação saudável com as suas partes
interessadas e com a comunidade. Deste pensamento, surge a responsabilidade social
objetivando um equilíbrio entre os interesses da empresas e o meio em que está
inserida. Porter e Kramer (apud ABULQUERQUE, 2009) afirmam que as empresas
atentaram para a valorização do homem, o respeito ao meio ambiente e para cultura,
como fatores fundamentais ao seu sucesso.
Para Pereira (et al 2011), a responsabilidade social está diretamente relacionada ao tripé da
sustentabilidade, isto é, suas ações são relativas à dimensão social, econômica, e ambiental.
A empresa insere em suas políticas e práticas, conceitos e objetivos voltados ao
desenvolvimento sustentável. Portanto, esta procura promover a inclusão social, poupar o
meio ambiente, e ser eficiente em temos econômicos. Sendo assim, as organizações
começaram a aplicar a gestão ambiental, que são atividades operacionais e administrativas,
objetivando reduzir os impactos causados ao meio ambiente devido ao mau uso dos recursos
naturais e suas respectivas produções. Como resposta às pressões da sociedade e de órgãos
não governamentais preocupados com o meio ambiente, surge o Sistema de Gestão Ambiental
(SGA) cuja finalidade é ajustar a lucratividade da corporação de modo que preserve o meio
ambiente, evitando os impactos degradantes a este. A logística Reversa e a Produção Mais
Limpa são modelos do SGA utilizados para uma gestão eficaz dos resíduos sólidos e para a
minimização ou reciclagem dos resíduos respectivamente. Ambos são indispensáveis às
empresas sustentáveis.
Sendo assim, este artigo tem por objetivo geral apontar a gestão ambiental e a sustentabilidade
como ferramentas para as empresa efetivar sua responsabilidade socioambiental, beneficiando
a si mesma e ao meio em que está agregada.
Esperamos que este artigo contribua com a formação de uma nova visão para administradores,
no que tange à sua responsabilidade de praticar o desenvolvimento sustentável, promovendo
melhorias tanto ao meio ambiente como para a sociedade, preservando sua lucratividade.
2 Gestão Ambiental
A gestão ambiental é percebida por Barbieri (2011) como diretriz e atividades administrativas
e operacionais como o planejamento, direção, controle, administração de recursos e demais
atividades realizadas com o propósito de conseguir efeitos positivos para o meio ambiente e
reduzindo ou eliminando os danos causados pelo homem e até mesmo evitando futuros danos.
O autor ainda ressalta que as primeiras iniciativas relacionadas à gestão ambiental surgiram
por causa do esgotamento de recursos e expõe como exemplo a escassez de madeira para a
construção, fortificações e fabricações de móveis. Dias (2011 p. 64) destaca que “o grau de
envolvimento da empresa com a gestão ambiental variará em função da importância que a
organização dá para a variável ecológica (...)”. Na maior parte às vezes é o fator econômico
que estimula os empresários, no entanto, podem surgir estímulos internos e externos. Entre os
estímulos internos destacam-se: a necessidade de redução de custos, incremento da qualidade
do produto, melhoria da imagem do produto e da empresa, a necessidade de inovação, o
aumento da responsabilidade social e a sensibilização do pessoal interno. E os estímulos
externos são ressaltados a demanda do mercado, a concorrência, o poder público e a
legislação ambiental, o meio sociocultural, as certificações ambientais e os fornecedores
(DIAS, 2011). Conforme Barbieri e Cajazeiras (2012), uma empresa sustentável é a que busca

eficiência em termos econômicos respeitando a capacidade de suporte do meio ambiente e
tornar-se um instrumento de justiça social. Ou seja, a empresa implanta o desenvolvimento
sustentável em suas práticas e políticas.
Nesse contexto as empresas têm um papel fundamental de contribuir para o consenso social
por meio de práticas ambientais de modo que haja mudança de valores e norteie seu sistema
operacional objetivando conservar o meio ambiente (ALBURQUEQUE, 2009).
2.1 Sistema de Gestão Ambiental
O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) surge com o escopo de verificar processos, prevenir
problemas ambientais e apresentar alternativas de processos que resultem no desenvolvimento
(HERMANNS, 2005 apud CAMPOS, 2011). Na década de 90, depois de uma forte pressão
legal, as empresas foram instigadas a não buscar os recursos de modo intenso e sem controle,
mas sim aplicar a sustentabilidade nos seus negócios. Sendo assim, foram criados o SGA
objetivando adequar lucratividade empresarial com a preservação do meio ambiente. Visa,
portanto como benefícios: relações de qualidade com a comunidade e demais públicos,
diminuição dos desperdícios na produção, facilidade no acesso a novos investimentos,
melhoria no controle de custos, identificação de ameaças, cumprimento das legislações
ambientais, entre outros (KRAETZ; ALENCASTRO, 2011).
As empresas buscam minimizar os impactos ambientais por meio de gerenciamento
ambiental, implementando na corporação, um sistema de gestão ambiental de acordo com as
normas internacionais Série ISO 14000, objetivando uma certificação (NICOTELLA et al,
2004).As normas da família ISO 14000 foram criadas no ano de 1993, pelo Comitê Técnico e
seus respectivos subcomitês. A ISO 14001 corresponde às normas do Sistema de Gestão
Ambiental. Possui como proposição a verificação a cada período do SGA da empresa para
que se identifiquem oportunidades de melhorias e aplique-as conforme a extensão e tempos
determinados por ela (BARBIERI, 2011). “As normas da série ISO 14000 surgiram como
uma proposta concreta a gestão ambiental durante a ECO 92, das quais 172 países foram
signatários” (SEIFFERT, 2011 p. 192). Os focos das normas da gestão ambiental estão
expostos na Figura 1.
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Figura 1 – Focos da Gestão Ambiental
Fonte: Seiffert, 2011 p. 193.

Em relação ao foco na organização, é composto por normas que buscam normatizar a
implantação da gestão ambiental na empresa, tendo neste grupo a integração. (a) Sistemas de
Gestão Ambiental (ISO 14001 e 1004), (b) Auditoria de SGA (19011). (c) Avaliação de
Desempenho Ambiental (ISO 14031). E o foco no produto ou processo, compõe este grupo:
(a) Rotulagem ambiental. (b) Avaliação de Ciclo de Vida (ISO14040 e ISO 14044). (c)
Aspectos Ambientais em Normas de Produtos (ISO 14062). (d) Gases de Efeito Estufa (ISO –
Partes 1, 2 e 3, ISO14065 e ISO 14066). Percebe-se nesse contexto a amplitude de normas
que as empresas precisam implementar para a melhoria da qualidade ambiental.
2.1.1 Logística Reversa
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal 12.305/2010, tem como
objetivos para uma gestão de resíduos sólidos em ordem prioritária como a não geração, a
redução, a reutilização, o tratamento e a disposição final ambientalmente adequada. É uma
ferramenta direcionada a coleta de resíduos sólidos, incluindo embalagens pós-consumo
(LIMA, 2012 ).
Conforme a Lei Federal 12.305/2010 em seu Artigo 3º, parágrafo XII, conceitua a logística
reversa como:
(...) XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).

Conforme Tiago Neto (2011), a PNRS afirma que as responsabilidades para os atores na
logística reversa são distintas, pois cada um torna-se responsável pelo comprometimento de
suas ações para que o sistema tenha êxito. De acordo com a Lei Federal 12.305/2010, os
fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores devem receber de volta os resíduos
sólidos contemplados na logistíca reversa por meio de uma cadeia produtiva organizada
independentemente dos serviços públicos de limpeza urbana. A logística reversa aponta que
resíduos como metal, plásticos e vidros, mesmo não sendo obrigatórios, são passíveis a
logística reversa. Porém, resíduos sólidos de pneus, lâmpadas, óleos lubrificantes, pilhas e
baterias, eletroeletrônicos e agrotóxicos, estes devem obrigatoriamente ser implementados no
sistema de logística reversa.
2.1.2 ProduçãoMais Limpa
Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a Produção mais
Limpa (P+L) é uma ferramenta de contínua aplicação de uma estratégia econômica, ambiental
e tecnológica que ao integrasse aos produtos e produção, minimiza os resíduos ou os
recicla,no intuito de utilizar matérias-primas, água e energia com eficiência diminuindo riscos
ao meio ambiente e as pessoas. É um instrumento pertinente, pois ao invés de ser usado para
solucionar o problema, é utilizado para prevenir possíveis danos (JÚLIO FILHO; SICSÚ
2002).
Seiffert (2011 p. 207) destaca que utilizar a P+L “significa utilizar uma abordagem de terceira
geração da evolução do conceito de gestão ambiental(...)”. Para o Greenpeace (2005 apud
OLIVEIRA), a P+L utiliza o menor número de materiais, energia e menos água, de forma que
seus processos são circulares. Os ciclos de produção e consumo possuem um ritmo lento em

relação aos recursos usados. Seus princípios apontam novas formas pelas quais as
necessidades poderiam ser supridas averiguando assim, a real necessidade de determinado
produto.
3. Sustentabilidade
A partir da década de 80 foi retomado debates sobre as questões ambientais. Diante de um
cenário em crise como a morte de um milhão de pessoas na África ocorrida pela seca e
pobreza, a explosão do reator nuclear em Chernobil, o vazamento de uma fábrica de pesticida
em Bhopal, na Índia, entre outros. Assim, foi criado o documento Relatório de Brundtland,
que apontava caminhos de harmonia entre reconhecer os limites ambientais e reduzir a
pobreza no mundo e as convicções de desenvolvimento (SCOTTO et al 2010). Neste contexto
surge o termo desenvolvimento sustentável pela primeira vez. Conforme Pereira (et al 2011),
o desenvolvimento sustentável é a capacidade da presente geração suprir suas necessidades de
modo a não comprometer as futuras gerações de suprir suas próprias necessidades. Para Sachs
(1986 apud SCOTTO 2010), a sustentabilidade é harmonização dos três princípios básicos: a
prudência ecológica, a eficiência econômica e a justiça social que foram frisadas nas
resoluções firmadas na Cúpula da Terra, como também na Agenda 21.
3.1 Dimensão Econômica
Esta dimensão está relacionada à alocação e a gestão mais eficiente dos recursos e do
investimento regular do público e privado. Conforme Sachs (2006 apud PEREIRA, 2011), a
sustentabilidade econômica não deve estar apenas embasada na lucratividade, mas precisa
visar os aspectos macrossociais, a competitividade empresarial, e o impacto do fluxo
monetário entre a população, empresas e governo.
Conforme Andrade (2004) o desenvolvimento nessa dimensão se dará pela eficiência do
modelo que garanta um crescimento econômico de modo a atender o dinamismo do mercado
possibilitando um maior número de beneficiários diretos e indiretos deste crescimento
revertendo às desigualdades na distribuição de renda.
Seiffert (2011) afirma que essa dimensão está fortemente vinculada à dimensão ecológica,
pois a degradação ambiental é tida como resultado da má gestão dos recursos naturais
disponíveis. Portanto, o desenvolvimento nessa dimensão só acontecerá quando os recursos
naturais forem geridos e alocados de forma mais eficiente em seus processos e se houver um
fluxo de investimento do público e privado. Sendo assim, é necessário se ter uma valoração
dos recursos naturais.
3.2 Dimensão Ecológica
Para Boff (2014), não se pode refrear a dimensão ecológica apenas à preservação do meio
ambiente. Esta por sua vez se complexificou. Surge, portanto, uma ecologia ambiental, que
tem o intuito de trazer qualidade de vida; a ecologia social, que tem como meta um modo de
vida sustentável; uma ecologia mental sugere criticar visões de mundo hostis à vida, elaborar
um novo modelo de sociedade em que esta esteja embasada em princípios e valores para uma
nova forma de habitar o planeta; e por fim uma ecologia integral, que se percebe a Terra como
parte de um universo em transformação e que devemos viver em harmonia com o Todo.
Esta dimensão aborda os padrões de consumo e de produção sustentáveis, o esgotamento dos

recursos naturais, uma eficiência maior no uso da energia para reduzir pressões ambientais e a
poluição. Na visão de Sachs (1993), a sustentabilidade pode ser alcançada por meio de
recursos potenciais usados de forma intensa visando propósitos sociamente válidos, pela
substituição de recursos facilmente esgotáveis ou prejudiciais ao meio ambiente por recursos
ou produtos renováveis ou abundantes e ambientalmente inofensivos, redução da poluição e
do volume de resíduos como também intensificação da pesquisa de tecnologias limpas
(SOUZA; RIBEIRO 2013).
3.3 Dimensão Social
O desenvolvimento social visa à equidade social, isto é, uma sociedade que tenha reduzida a
distância entre o padrão de vida dos abonados e o dos não abonados. São perceptíveis como
os pobres urbanos sofrem com a destruição ambiental, sendo estes as vítimas principais.
Vivem sem acesso a infraestrutura e serviços adequados, nem moradias decentes estão
sujeitos à poluição produzida pelo estilo de vida das elites urbanas como também do seu
próprio estilo de vida (SHEIFFERT, 2011).
O modelo de desenvolvimento deve estar pautado em uma dimensão social, em que promova
maior equidade, principalmente na questão da satisfação das necessidades básicas de todas as
pessoas. Desse modo, deve-se ter prioridade a grande maioria da população que vive em
estado de miséria, longe dos benefícios gerados pela produção. Para Guimarães (1995 apud
ANDRADE 2004) nos países do Sul, em que há exclusão social e desigualdades, deveriam ter
critérios como justiça distributiva, para a distribuição de bens e serviços e aplicar a
universalização da cobertura para políticas relacionadas à seguridade social, educação, saúde.
4 Responsabilidade Socioambiental
Existem muitas terminologias para identificar a Responsabilidade Social (RS) entre as mais
utilizadas estão a Responsabilidade Social Empresarial (RSE), Responsabilidade Corporativa
(RC), Cidadania Corporativa (CC) e Responsabilidade Social (RS) (DIAS, 2012).
A Responsabilidade Social Empresarial iniciou com filantropias, no entanto, ambos os termos
não são sinônimos. A filantropia consiste em ações humanitárias isoladas, enquanto a
responsabilidade social empresarial está relacionada com ações interligadas inseridas no
planejamento organizacional e também na cultura da empresa com a participação dos
colaboradores. No Brasil, com a dificuldade do Estado atender às demandas sociais
relevantes, seguindo uma tendência, começaram a surgir na década de 80 algumas
organizações para suprir esta necessidade. Entre elas estão o: Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social (criado em 1998), Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (criado em 1981), Grupo de Institutos Fundações e Empresas (existe
informalmente desde 1989 e foi formalizado em 1995) e o Conselho Empresarial para o
Desenvolvimento Sustentável (criado em 1997) (PEREIRA; SILVA; CARBONARI, 2011).
A RSC é uma expressão muito utilizada, mas que segundo Albuquerque (2009) é pouco
compreendida e cita Jones (1997) para uma melhor compreensão. Para este, teríamos duas
abordagens. A primeira relacionada com as atitudes corporativas internas, que seria como a
organização realiza suas funções principais e a segunda abordagem que está relacionada com
as atitudes corporativas externas, que trata da participação da corporação fora de seus
interesses empresariais.
A RS é definida por Dias (2011 p. 20) como “um conjunto de ideias e práticas da organização
que fazem parte de sua estratégia e que tem como objetivo evitar prejuízos e/ou gerar

benefícios para as partes interessadas (stakeholders) na atividade da empresa (...)”.
A responsabilidade social engloba as relações entre sociedade e organização, entre a
organização e as partes interessadas e entre estas e a sociedade. As partes podem ter interesses
conflitantes com a sociedade, como também as partes podem ter interesses específicos em
relação à organização que estes por sua vez são divergentes às expectativas da sociedade
(BARBIERI; CAJAZEIRA, 2012). A relação entre a organização e as suas partes interessadas
e a sociedade está na figura 3.

Figura 2- Relação entre organização, suas partes interessadas e a sociedade
Fonte: ABNT NBR ISSO 26000:2010; seção 5.2 apud BARBIERI;CAJAZEIRA

A Responsabilidade Corporativa é sinônimo de ações sustentáveis realizadas por uma
organização, na qual envolve as três dimensões da sustentabilidade: econômica, social e
ambiental (PEREIRA et al 2011).
De acordo com Martinelli (1997apud ALBURQUE 2009) a responsabilidade social trará uma
evolução para a empresa em três estágios. Veja o Quadro-1 a seguir:
a) a empresa unicamente como um negócio, instrumento de interesses para o investidor, com uma visão
imediatista e financeira dos retornos de seu capital;
b) a empresa como organização social, que aglutina o interesse de vários grupos de stakeholders- clientes,
funcionários, fornecedores, sociedade (comunidade) e os próprios acionistas- e mantém com eles relações de
interdependência;
c) a empresa-cidadã, que opera sob uma concentração estratégica e um compromisso ético, resultando na
satisfação das expectativas e respeito dos parceiros. Nesse estágio, a empresa passa a agir na transformação
do ambiente social, sem se ater apenas aos resultados financeiros do balanço econômico, buscando avaliar
sua contribuição à sociedade e se posicionando de forma proativa nas suas contribuições para os problemas
sociais. Possui objetivos e instrumentos sociais, os quais não devem ser confundidos com práticas
comerciais e com objetivos econômicos. Dessa forma, sua atuação agrega uma nova faceta ao seu papel de
agente econômico: a de agente social. Passa a disponibilizar recursos em prol da transformação da sociedade
e do desenvolvimento do bem comum.

Quadro-1 Evolução das empresas em três estágios
Fonte: ALBULQUERQUE 2009, p. 134

Alessio (2008 apud ZAMBON; RICCO 2009) define RS como sendo a atuação da empresa
que decorre pelos níveis organizacionais, desde estratégia até a operação. Desta forma a
empresa procura ir além de seus próprios interesses, visando dar sua contribuição para a
sociedade.
Surge o conceito de empresa sustentável a partir de dois movimentos, o da responsabilidade
social e do desenvolvimento sustentável. Para Barbieri e Cajazeira, uma organização
sustentável é:
(...) É a que, simultaneamente, procura ser eficiente em termos econômicos,
respeitar a capacidade de suporte do meio ambiente e ser instrumento de justiça
social, promovendo a inclusão social, a proteção às minorias e grupos vulneráveis, o
equilíbrio entre os gêneros etc. Contribuir para o desenvolvimento sustentável é o
objetivo dessa empresa e a responsabilidade social, o meio para tornar a sua
contribuição efetiva (...) (BARBIERI; CAJAZEIRA 2012, p.69).

A empresa que investe em sustentabilidade empresarial contribui para a perenidade dos
negócios, beneficiando assim, a própria atividade empresarial. Dentre os benefícios podemos
citar: melhoria da imagem institucional, aumento da produtividade, acesso ao mercado
externo, maior facilidade em cumprir padrões ambientais mais rígidos (ZAMBON; RICCO
2009).
4. Metodologia
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que segundo Xavier (2012) é uma forma onde se apura
informações que estão contidas em material gráfico, sonoro ou digital armazenados em
bibliotecas reais ou virtuais. É feito através de levantamentos de pesquisas já realizadas sobre
determinado tema, elaborando pesquisas bibliográficas para rever, reinterpretar, criticar
pontos teóricos considerados pelo autor como ineficientes.
Para essa pesquisa foram utilizados os autores: Seiffert, Scotto, Barbieri, Boff.
5. Conclusão
As reponsabilidades econômicas que evidentemente as empresas possuem como unidade
básica da sociedade, por produzir bens e serviços e consequentemente gerar lucratividade
foram ao longo do tempo primordiais aos empresários. Estes por sua vez, buscavam sem
controle e de modo intenso, os recursos naturais, certos de que eram inesgotáveis. Porém, a
partir da década de 90, inicia-se fortes pressões legais em um cenário de acidentes e
incidentes ambientais. A partir de então, os empresariados atentaram para a necessidade de
promover o bem entre seus agentes afetados pela empresa e ao meio ambiente.
A Responsabilidade Social surge visando equilibrar a relação da empresa com a sociedade e o
meio ambiente. Desta forma, busca-se o desenvolvimento sustentável em suas ações,
incorporando Política Ambientais em suas práticas, promove a inclusão social e mantendo
seus ganhos.
A Gestão ambiental e a sustentabilidade são ferramentas que permite às organizações
reduzirem seus custos, sendo mais eficientes na produção, prevenir danos à natureza,
aumentando e protegendo tanto recursos humanos como os naturais que serão fundamentais
para o futuro.
Conforme apresentado neste artigo, a responsabilidade socioambiental envolve a
sustentabilidade e a gestão ambiental nas atividades administrativas e operacionais da

empresa, objetivando a harmonia entre a comunidade, o meio ambiente e gerando os lucros da
empresa. Os administradores podem aplicar esta temática em suas empresas contribuindo para
uma sociedade mais justa e para a preservação do meio ambiente.
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