
A ECOEFICIÊNCIA COMO ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

Paulo Henrique Franzão Silva  1  ; Francielli Gasparotto2

1 Graduado no curso superior de tecnologia em Agronegócio (2013) pela Unicesumar, Especialista em EAD e as Tecnologias Educacionais (2015) e
MBA em Agronegócio (2015) pela Unicesumar. Bolsista institucional do mestrado de Tecnologias Limpas - UniCesumar. paulo.franzao@hotmail.com

2 Graduada em Agronomia pela Universidade Estadual de Maringá (2004), mestrado em Agronomia pela Universidade Estadual de Maringá (2006) e
doutorado em Agronomia pela Universidade Estadual de Maringá (2010), Pesquisadora do Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação –

ICETI. francielli.gasparotto@unicesumar.edu.br

RESUMO
A ecoeficiência é uma ferramenta que pode para auxiliar as empresas a alavancar seu status junto à população externa
e ainda garante uma base essencial para adesão da empresa a um sistema de gestão ambiental. Assim, este trabalho
tem por  objetivo  apresentar  a  importância  da  ecoeficiência,  buscando evidenciar  quais  os  pontos  cruciais  para  as
empresas aderirem a esta e os possíveis benefícios provenientes desta gestão quando adotada. A metodologia aplicada
seguiu o modelo de revisão bibliográfica, sendo investigados livros e artigos sobre o tema ecoeficência abordando as
características e benefícios da mesma. A ecoeficiência é uma peça fundamental para as empresas conseguirem alinhar
características  da  sustentabilidade  atreladas  aos  fatores  de  produção  e  prestação  de  serviço,  possibilitando
posteriormente agregar valor em seus produtos e fornecer uma boa imagem para uma sociedade preocupada com as
questões ambientais. Uma empresa pode se tornar ecoeficiente por meio de práticas como a minimização do volume de
materiais nos produtos e serviços; da quantidade de energia usada nos produtos e serviços; do despejo de qualquer tipo
de material tóxico pela empresa; o aumento do uso de materiais reciclados, da durabilidade dos produtos da empresa e
da máxima utilização de uso de recursos renováveis. Assim, a ecoeficiência é uma ferramenta crucial para empresas
que objetivam assumir um compromisso com questões ambientais e baseia-se em mudanças na cadeia produtiva destas
instituições.

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento sustentável, Organizações, competitividade. 

1 INTRODUÇÃO

O mercado global contemporâneo está proporcionando um cenário cada vez mais exigente
nas questões legislativas, por exemplo, às determinações ligadas ao local onde as empresas irão se
instalar para executar suas atividades e que tipo de impacto elas poderão causar no ambiente em
que estarão inseridas, podendo englobar questões que envolvam os aspectos sociais, ambientais e
econômicos.

Os consumidores também estão adotando uma postura mais crítica ao adquirir um produto ou
serviço  de  uma empresa,  eles  acabam optando  por  analisar  toda  a  cadeia  produtiva  a  fim de
constatar  se  há  alguma  ação  da  empresa  que  contribua  para  promover  o  bem-estar  social  e
ambiental, estes dados são repassados através de auditorias autorizadas que emitem certificações e
posteriormente agregam rótulos para as empresas.

O  Instituto  Akatu  (2010)  afirma  que  o  consumidor  consciente  é  ciente  de  seus  atos  e
consequências que são provenientes de suas ações na hora de escolher um produto ou serviço, ou
seja, ele é capaz de identificar os impactos causados pela sua opção de compra no meio ambiente e
na  sociedade.  Essa  visão  passou  a  ser  acolhida  no  Brasil  em  decorrência  de  campanhas
desenvolvidas pelo mesmo instituto, este ainda afirma que é uma tendência o tipo de consumidor
que se importa com causas da sustentabilidade.

Portilho  (2010)  relata  que  o  consumidor  consciente  é  aquele  que,  além  da  variável
qualidade/preço, inclui na sua decisão de adquirir um produto ou serviço o fator ambiental e social,
preferindo em muitos dos casos produtos que não agridam o meio ambiente ou caso tenha algum
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impacto negativo que ele esteja sendo monitorado e seu valor social com a geração de empregos e
bem-estar do funcionário que está inserido no processo.

Segundo Micheletti (2010) o consumidor consciente considera valores nos aspectos do bem-
estar pessoal e familiar, em conjunto com práticas de justiça e equilíbrio por parte das organizações
que exercem seus negócios causando algum impacto no meio à qual estão inseridos, isto reflete na
compreensão por parte do consumo e toda a política socioambiental praticada envolta do produto. 

Mediante estas questões, uma ferramenta tem demonstrado destaque para auxiliar empresas
a aderirem aos pontos exigidos sendo denominada como ecoeficiência, esta gestão tem o potencial
de alavancar o status da empresa para a população externa e garante também uma base essencial
para aderir posteriormente a um sistema de gestão ambiental (SGA) e adotar uma política ambiental,
instrumentos importantes para uma futura certificação ISO 14001.

Assim, este trabalho tem por objetivo apresentar o conceito e a importância da ecoeficiência,
buscando evidenciar as práticas cruciais para as empresas aderirem a este tipo de gestão.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa bibliográfica será o instrumento utilizado para abordar as informações do tema
proposto, esta metodologia tem por característica, de um modo geral, analisar temas com base em
dados de outros autores. Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em
materiais já estudados por outros autores, esta base de informações é constituída em geral por livros
e artigos científicos.

Para  Amaral  (2007)  a  pesquisa  bibliográfica  é  caracterizada  como uma etapa  crucial  de
qualquer trabalho científico, pois ela irá influenciar todo o resultado da pesquisa proposta por ser
tratada como um elemento base do trabalho, esta metodologia consiste em levantamento, seleção,
fichamento e arquivamento das informações obtidas através da pesquisa. Partindo desta premissa,
esta  pesquisa  investigou  em  livros,  artigos  e  dados  eletrônicos  sobre  o  tema  ecoeficiência
abordando as suas características e benefícios.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Albuquerque (2009)  descreve que o posicionamento  das empresas quanto  a adotarem o
desenvolvimento sustentável é o caminho para a implementação da ecoeficiência, pois ela também
possui as características intrínsecas do desenvolvimento sustentável atrelados ao desenvolvimento
econômico.  No  Brasil  foi  criado  o  Conselho  Empresarial  Brasileiro  para  Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS) que define ecoeficiência como um estilo gerencial que busca produzir mais
com menos insumos e menos poluição, mantendo a competitividade de produtos, serviços e preços,
buscando melhor qualidade de vida para a sociedade juntamente levando os impactos ambientais e
o uso de recursos a situarem-se dentro da capacidade de sustentação do planeta. Diante a este
conceito fica clara a importância da ecoeficiência e o quanto esta vai de encontro aos princípios e
políticas do desenvolvimento sustentável.

Este  tipo  de  gestão  visa  melhorar  a  eficiência  econômica e  ecológica  das organizações,
alcançando  neste  sentido  objetivos  como  obtenção  de  maior  valor  agregado  utilizando  menos
insumos,  materiais  e  energia,  associada  a  uma  maior  produção  e  menor  geração  de  resíduos
(HENRIQUES; CATARINO, 2014). Desta forma, é possível ofertar produtos e serviços de maneira
que  satisfaçam  as  necessidades  dos  consumidores,  a  um  custo  menor,  reduzindo  assim,  os
impactos ecológicos e a intensidade dos recursos utilizados nos processos.
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O traço marcante da ecoeficiência é ir além do aproveitamento sustentável dos recursos e da
redução da contaminação ambiental, agregando valor aos negócios e uma boa imagem a empresa
perante a sociedade em geral, mantendo os padrões de competitividade (DIAS, 2009). 

“Ao aumentar o valor dos bens e serviços que criam, as empresas maximizarão a produtividade
dos recursos, ganharão benefícios profundos, com o qual gratificarão aos seus acionistas, e
não  somente  maximizarão  a quantidade  de resíduos ou  contaminantes”  (WBCSD/PNUMA,
1998 apud Dias, 2009, p.135).

A ecoeficiência  vem sendo  adotado  pelas  organizações  ao  redor  do  mundo,  sendo  uma
tendência,  a  mesma  busca  assegurar  que  as  empresas  que  a  seguem  possuem  sistemas  de
produção e fornecimento  de produto  ou serviço  com condutas  de minimização do consumo da
matéria-prima  extraída  de  fontes  esgotáveis,  sendo  substituídas  por  insumos  reciclados,
concentrando seus esforços em aderir a diminuição da toxidade de seus produtos e aumentar sua
vida útil reduzindo o uso de energia para produção, dentre outros (GREENBEST, 2012)

Dias (2009) define ecoeficiência de uma maneira mais simples, processo onde se produz
mais com menos, reduzindo o consumo de insumos e energia, a geração de resíduos e a liberação
de poluição no meio ambiente, assim também como os custos que se tem através de operações e
as possíveis responsabilidades por danos a terceiros.

Para Barbieri (2011), ecoeficiência é um modelo de gestão ambiental empresarial inserido em
1992 pelo  Business Council for Sustainable Development, atualmente  World Business Council for
Sustainable  Development  (WBCSD),  onde  em  1996  identificaram  a  ecoeficiência  como  uma
proposta promissora tanto para empresas como governos e famílias reduzindo a poluição e o uso de
recursos de suas atividades. Para a entidade a ecoeficiência trata da entrega de produtos e serviços
com preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e melhoram a qualidade de
vida, junto com a redução de impactos ecológicos e a intensidade dos recursos ao longo do ciclo de
vida do produto para buscar manter a capacidade de carga estimada do planeta. Uma empresa se
tornaria ecoeficiente por meio de práticas como:

a) Minimizar o volume de materiais nos produtos e serviços;
b) Minimizar a quantidade de energia usada nos produtos e serviços;
c) Minimizar o despejo de qualquer tipo de material tóxico pela empresa;
d) Aumentar a quantidade de materiais reciclados;
e) Utilizar ao máximo o uso de recursos renováveis;
f) Aumentar a durabilidade dos produtos da empresa; e
g) Aumentar a intensidade dos serviços prestados em seus produtos e serviços.

Destaca-se ainda que este processo se baseia na ideia de redução de materiais e energia por
unidade de produto ou serviço, onde a competitividade da empresa aumenta ao mesmo tempo em
que ela reduz as pressões sobre o meio ambiente, seja como fonte de recurso ou como deposito de
resíduos (BARBIERI, 2011). Este modelo de produção e consumo sustentável busca fornece uma
melhor qualidade de vida fornecendo bens e serviços necessários, e ainda promover uma nova
relação com os consumidores para reduzir os impactos ambientais negativos do consumo. 

Assim, pode-se compreender que o papel da ecoeficência nas organizações é de certa forma
positiva, sendo que esta ferramenta é essencial na construção de uma gestão que consiga alinhar
os fatores de produção com os assuntos ambientais  e  sociais,  possibilitando agregar  valor  nos
produtos e serviços prestados e divulgar uma boa imagem perante a sociedade. Outro destaque é
seu valor para as organizações que necessitam aderir a leis e normas ambientais estando sujeitas a
multas e restrições caso não atendam de forma correta, a ecoeficiência propicia certa imunidade
para as organizações perante esta ação e garante sua permanência no mercado. 
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4 CONCLUSÃO

A  ecoeficiência  é  uma  ferramenta  crucial  para  empresas  que  objetivam  assumir  um
compromisso  com  questões  ambientais  e  baseia-se  em mudanças  na  cadeia  produtiva  destas
instituições.

Esta gestão é importante também para as empresas conseguirem alinhar suas atividades com
as exigências de consumidores que estão cada vez mais conscientes e leis e normas ambientais,
fazendo com que a organização se beneficie através da agregação de valor ao produto ou serviço
prestado e a melhora da imagem da mesma perante a sociedade.
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