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RESUMO 

 
Este estudo objetivou constatar como o estudo da sustentabilidade dentro dos setores industriais vem 

influenciando no desenvolvimento sustentável como forma de tornar os cidadãos e as organizações 

mais conscientes, com o intuito de apresentar as vantagens de um ambiente mais limpo e preservado 

para as futuras gerações. Nesse período em que a degradação ambiental está ameaçando o bem-estar 

social a sustentabilidade nas empresas representa uma forma de evoluir consistentemente. Alguns dos 

passos galgados para chegar ao resultado esperado da pesquisa foram identificar, primeiramente, a 

história, evolução e importância da visão sobre a Gestão da Sustentabilidade nas empresas, bem como, 

um estudo do desenvolvimento sustentável aplicado na conscientização e práticas dentro das 

empresas. Para tanto, foi utilizado como método para coleta de dados a pesquisa bibliográfica, através 

do estudo de leis, livros e artigos, buscando unir a visão de diversos autores sobre a engenharia da 

sustentabilidade. A partir da análise de dados foi possível perceber a importância da proteção 

ambiental com a adoção de práticas sustentáveis nas organizações, o termo sustentabilidade possui 

diferentes significados para os autores analisados, embora represente o mesmo preceito, exploração 

que não esgota os recursos para o futuro. Enfim, após toda pesquisa conclui-se que a educação 

ambiental e a adoção de projetos sustentáveis são, atualmente, uma obrigação social. 
 

Palavras-chave: Sustentabilidade nas Empresas. Proteção Ambiental. Desenvolvimento Sustentável.  

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O desenvolvimento sustentável nas empresas é a maneira correta para alcançar a 

evolução, com a consciência de que as gerações futuras não sejam prejudicadas, sendo uma 

estratégia voltada para as empresas desenvolverem com um menor impacto ambiental e 

utilização conscientemente os recursos naturais, além de contribuir para a sustentabilidade e o 

meio ambiente está sendo degradado e isso está diretamente ligado também a preservação da 

nossa fauna e flora. (PINSKY; KRUGLIANSKAS, 2017). 

De forma geral, a sustentabilidade busca atrelar as necessidades que o consumidor 

possui ao uso consciente dos recursos naturais disponíveis. Com isso, o mercado apresenta 

produtos e serviços que representam muito mais do que a satisfação de necessidades básicas. 

Vê-se nesse ponto estratégias de sustentabilidade que visam tornar os produtos e serviços 

ecologicamente corretos, com intuito de fazer o cidadão mais consciente ambientalmente. 

Essa pesquisa está focada em estudar os indicadores de desenvolvimento sustentável como 

ferramenta de conscientização e preservação do meio ambiente nas empresas. 

Diante das demandas de mercado, um fator que permanece em evidência é a 

conscientização das empresas no quesito ambiental. É na área da sustentabilidade que se deve 

desenvolver responsabilidades para melhoria e preparação frente as dificuldades ambientais, a 

ponto de influenciar comportamentos profissionais, promovendo e desenvolvendo a cultura de 

práticas nas empresas, voltadas a sustentabilidade para influenciar a mudança necessária.  

Diante do cenário ambiental e da alta demanda por produtos e serviços que atualmente 

impactam no meio ambiente, as empresas buscam destaque frente as necessidades ambientais, 

gerando uma melhoria continua. Neste contexto a pesquisa científica visa apresentar 

conceitos, definições e ferramentas necessárias aos conceitos ambientais.  

O trabalho de conclusão de curso estrutura-se em seis capítulos, apresentando-se no 

primeiro a história e definições acerca da visão sobre a Gestão da Sustentabilidade nas 

indústrias na visão de vários autores, além da evolução e importância. No segundo capítulo 

busca-se conhecer o objetivo geral e também os objetivos específicos da sustentabilidade nas 

indústrias, o terceiro capítulo apresenta a justificativa para o estudo do desenvolvimento 

sustentável aplicadas no contexto das organizações de acordo com conscientização e práticas 



dentro das empresas. No capítulo quatro é apresentada na pesquisa a visão sobre o 

desenvolvimento sustentável nas empresas envolvendo sua identificação, breve histórico e 

demais itens que promovem uma melhor compreensão. No capítulo 5 abordamos a 

metodologia da pesquisa, bem como o conhecimento do planejamento de ações e melhorias. 

No sexto capítulo apresentamos os resultados esperados e sua contribuição para o meio 

industrial. 

O presente trabalho tem como objetivo constatar como o estudo da sustentabilidade 

dentro dos setores industriais vem influenciando no desenvolvimento sustentável como forma 

de tornar os cidadãos e as organizações mais conscientes, com o intuito de apresentar as 

vantagens de um ambiente mais limpo e preservado para as futuras gerações.  

Devido aos obstáculos enfrentados para promover um desenvolvimento sustentável 

nas empresas, essa pesquisa se justifica através do estudo da gestão da sustentabilidade em 

contribuição para a conscientização e a vantagem de um ambiente organizacional mais limpo 

e preservado.  

Para tanto, as empresas têm visto a necessidade de um posicionamento frente ao 

ambiente empresarial e a sustentabilidade sendo muito importante o investimento em tais 

estudos, buscando a melhoria da qualidade de vida do colaborador e da utilização dos recursos 

naturais de forma consciente. 

O que motivou a realização desta pesquisa foi a necessidade de refletir sobre o fato de 

o meio ambiente estar enfrentando muitos problemas e que conhecendo conceitos, técnicas e 

ferramentas, as pessoas e organizações possam mudar seus velhos hábitos e conduzir-se de 

boas práticas ambientais, promovendo a preservação ambiental e redução dos impactos 

ambientais. 

  

 

2 ENGENHARIA DA SUSTENTABILIDADE 

 

2.1. GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE  

 

A gestão de sustentabilidade é um conjunto de ações organizadas em âmbito 

ambiental, social (necessidades das gerações presentes e futuras) e econômico. A 



implementação de um sistema de gestão sustentável não é o fim da responsabilidade 

ambiental, é o primeiro passo. Neste contexto, fica claro que o papel da gestão da 

sustentabilidade é aplicar ferramentas estratégicas. O mais preocupante, contudo, é constatar 

que o objetivo da integração de políticas de desenvolvimento sustentável demanda certo 

esforço. Não é exagero afirmar que as mudanças levam tempo e planejamento, mas também 

agregam valor e benefício ambiental (PINSKY; KRUGLIANSKAS, 2017). 

O foco passa a ser a forma de conduzir os negócios, segundo uma ótica que 

considera que a sustentabilidade da empresa deve ser conduzida de forma que haja 

um equilíbrio concomitantemente dos aspectos ambientais, social e financeiro, 

conforme [...] nos remete a outras considerações como as de ordem cultural e ética e 

também à necessidade de uma abordagem sistêmica que incluí a empresa e toda sua 

cadeia de valor (PINSKY; KRUGLIANSKAS, 2017, p. 25).  

É interessante, aliás, lembrar conforme citado acima que a gestão da sustentabilidade 

nas empresas busca um equilíbrio, mas utilizando-se da aplicação das ferramentas de gestão, 

já que as empresas já estão investindo nesse detalhe. Mesmo assim, Pinsky e Kruglianskas 

(2017), deixam claro que não parece haver razão para que as práticas e melhorias não possam 

ser executadas. É sinal de que há, enfim, um interesse na melhoria do ambiente como um 

todo. 

Todavia, essa situação tem induzido também a busca de redução de custos via 

identificação e desenvolvimento de novas tecnologias. A motivação original é dada 

pelo potencial em viabilizar novas fontes de receitas que permitam às empresas 

reduzir custos ambientais. [...] a busca de soluções tecnológicas está vinculada não 

somente à disseminação de tecnologias existentes, mas também à geração de novas 

tecnologias para redução de danos ambientais (FERRANTE et al., 2007, p. 307).  

Conforme citado anteriormente pelos autores, trata-se inegavelmente de as empresas 

buscarem soluções que equilibrem os aspectos ambientais, sociais e principalmente 

financeiros, seria um erro, porém, não atribuir a aplicação das ferramentas de gestão. Assim, 

reveste-se de particular importância a busca por novas tecnologias. Sob essa ótima, ganha 

relevância a redução dos custos ambientais (FERRANTE et al., 2007). 

É preciso, porém, ir mais além dos obstáculos enfrentados para promover o a 

conscientização e o desenvolvimento sustentável nas empresas. É exatamente o caso da 

aplicação das ferramentas estratégicas de gestão. Segundo Campos et al. (2010, p. 80), "[...] 

aderiram mais rapidamente às questões de sustentabilidade e conseguiram colocar em prática 

políticas de transparência, gestão corporativa e uso racional sustentável de suas matérias-

primas [...]". Por todas essas razões, por exemplo, é que se deve implantar essas ferramentas, 

fica claro que isso impacta na cultura da empresa. O que importa, portanto, é modificar a 



maneira como utiliza-se os recursos naturais de modo que as práticas favoreçam o meio 

ambiente. 

As boas práticas de Gestão Estratégica de Sustentabilidade determinam 

recomendações objetivas para preservar e maximizar o valor de longo prazo da 

organização, facilitar seu acesso a recursos e contribuir para a qualidade da gestão, 

sua longevidade e o bem comum, equilibrando impactos econômicos, sociais e 

ambientais (BARBOSA; LOPES, 2018, p. 23). 

Conforme explicado anteriormente o que importa, portanto, é utilizar-se das 

ferramentas da gestão estratégica para promover o desenvolvimento sustentável dentro das 

empresas. Essas, porém, são tarefas bem-sucedidas nos âmbitos econômicos, sociais e 

ambientais, pois colaboram para a boa execução das práticas organizacionais. Vê-se, pois, que 

o autor deixa claro que a gestão da sustentabilidade, proporciona as empresas mais 

transparência e organização, favorecendo para a redução de custos e uso consciente dos 

recursos naturais. É preciso ressaltar que a gestão é ainda uma prática em desenvolvimento e 

que é preciso certo desempenho e tempo para sua aplicação, no entanto é muito eficaz na 

redução dos danos ambientais. 

 

2.2. PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

 

Segundo Almeida (2012), avaliar este processo histórico sustentável ajuda a entender 

toda a trajetória do desenvolvimento sustentável no país. Compreender isso é um fato muito 

importante para podermos mudar as práticas rumo a um novo estilo de vida e realmente 

transformá-lo para melhor, aplicar ferramentas de gestão da sustentabilidade e tratá-la com 

importância, nos leva a evolução, porém se olharmos seu potencial veremos o quão valorosa 

essas práticas podem ser, pode-se estar apoiando uma revolução nos ambientes empresariais. 

Tomando emprestada a ideia síntese de John Elkington, autoridade mundial em 

responsabilidade corporativa e desenvolvimento sustentável, poderíamos afirmar 

que os líderes executivos das corporações que buscam a sustentabilidade deveriam 

"derramar sobre suas cabeças o espirito do zero". Defeito zero, lixo zero, poluição 

zero e, em longo prazo, deslizes éticos zero (GASSENFERTH et al., 2015, p.4). 

 

A melhor maneira de compreender esse processo é considerar que há a necessidade de 

promover o desenvolvimento sustentável dentro do ambiente empresarial. O autor, citado 

anteriormente, deixa claro que não se trata apenas de mudar as práticas de gestão, seja porque 

deve se tornar uma responsabilidade corporativa. Sendo pertinente trazer à tona conforme 



citado acima a importância do espírito zero para a obtenção de um ambiente profissional de 

qualidade, mais sustentável, e ético. 

É importante olhar para frente e ver que o mundo está mudando e está pedindo um 

novo jeito de fazer negócios que estejam em harmonia com a sociedade. É preciso 

acabar com esse falso dilema: ou você tem sucesso ou faz as coisas certas. Não é 

abrir mão do econômico, mas integrar as dimensões sociais e ambientais em todas as 

decisões, pensando sistematicamente. Para inocular em todos os níveis da 

organização o vírus da sustentabilidade, [...] e principalmente, de adoção de novas 

práticas sustentáveis (ARAÚJO; GAVA, 2011, p. 235). 

 

Ora, em tese, Gassenferth et al. (2015), bem como Araújo e Gava (2011), apresentam 

a mesma visão de que as corporações precisam mudar suas práticas sustentáveis e se 

adequarem aos avanços demandados. Não se trata apenas de desenvolver-se sustentavelmente, 

lamentavelmente, hoje é visto como uma obrigação e não como benefícios para as empresas. 

É importante considerar que é necessário realizar as coisas de maneira correta, seja porque, 

conforme citado anteriormente, é preciso harmonizar os setores sociais, econômicos e 

ambientais e adquirir um pensamento sistemático acerca dos mesmos. 

É preciso, porém, ir mais além das práticas da sustentabilidade dentro das 

organizações. É exatamente o caso da aplicação da gestão e mudança da cultura 

organizacional. Segundo Pelizzoli (2008, p.196), " [...]. Por vezes, aponta-se para fora e não 

se percebe que primeiramente, ‘a lição de casa’ deve ser feita e o exemplo deve ser dado e 

reafirmado diariamente''. Por todas essas razões, que as práticas devem se tornar um hábito, 

nota-se que isso é resultado de treinamento e dedicação. O que importa, portanto, é modificar 

a visão acerca da sustentabilidade e suas práticas. Essa, por exemplo, é uma tarefa que não é 

tão fácil assim. Vê-se, pois, que é uma organização deve dar exemplo para que outras possam 

se espelhar. 

Podem ser processos de gestão pessoal, interpessoal, pública, privada, política, ou 

outra qualquer. Busca promover a eficiência dos sistemas com maior realização, 

menor consumo de energia, maior preservação, integração e evolução ambiental. De 

acordo com os princípios de equilíbrio, busca também a promoção da maior 

eficiência social. Pessoas, empresas e nações modernas que pretendem se 

desenvolver têm procurado este sentido, direção e atitude (MARQUES, 2018, p. 

145). 

 

Conforme explicado acima o que importa, portanto, é ir à busca de ações sustentáveis 

dentro do meio empresarial. Essa, porém, é uma tarefa que através de pequenas práticas 

podem reduzir de diversas maneiras o uso de recursos não renováveis e favorecer 

consequentemente a preservação ambiental. Nesse sentido, o autor deixa claro, que é possível 

traçar metas e coloca-las em prática numa visão estratégica de gestão ambiental, em benefício 



social, econômico e ambiental dentro das organizações, tornando-as ecologicamente corretas 

pelas boas práticas e ser considerada desenvolvida sustentavelmente. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2007), a pesquisa pode ser considerada um procedimento 

formal com método de pensamento reflexivo e requer um tratamento científico que se 

constitui um caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais.  

Pesquisa qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa 

(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 70). 

Conforme citado anteriormente, essa pesquisa é de abordagem qualitativa, descritiva, 

pois retrata o maior número possível de elementos na realidade da sustentabilidade nas 

empresas. Nas fontes bibliográficas estudadas a coleta, a análise e a interpretação dos dados 

por meio do raciocínio indutivo, os processos de preservação ambiental e sua importância são 

os principais focos de abordagem.  

Segundo Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa aplicada procura produzir 

conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos e envolve 

verdades e interesses locais. Devido aos fins práticos dos projetos voltados para propostas 

sustentáveis, utilizou-se como natureza da pesquisa aplicada. 

A pesquisa presente nesse artigo foi desenvolvida e classificada de forma que fosse 

possível atingir o objetivo geral eficientemente. Para melhor exploração do tema geral, 

sustentabilidade, observou-se que o estudo pode ser classificado como pesquisa exploratória, 

devido ao uso de fontes bibliográficas como livros, revistas, materiais de leis e artigos como 

fundamentadores da análise. 

Como instrumento para coleta de dados usou-se o levantamento bibliográfico e a 

análise de exemplos, estimulando a compreensão. Tendo como base os estudos de maior 

relevância sobre o assunto e a visão de diversos autores, bem como, análise de projetos 

sustentáveis já vigentes, a fim de se obter uma melhor apreciação do conteúdo apresentado e 

um resultado satisfatório no trabalho. Um dos passos a ser realizado para alcançar o objetivo 



geral da pesquisa foi explicar como a sustentabilidade é importante. Depois classificar os 

indicadores de desenvolvimento sustentável. O terceiro objetivo foi indicar propostas 

sustentáveis, além de localizar as ferramentas e práticas sustentáveis e também constatar os 

benefícios da preservação ambiental. 

Portanto, foi elaborado um trabalho com o tema engenharia da sustentabilidade, que 

foi organizado visando alcançar o objetivo do desenvolvimento sustentável nas empresas, 

cuidando dos aspectos gramaticais e sintáticos para clareza no entendimento do estudo. De 

forma geral, o objetivo da pesquisa é mostrar a sustentabilidade nas empresas, tornando os 

cidadãos e as organizações mais conscientes, apresentando as vantagens de um ambiente mais 

limpo e preservado para as futuras gerações. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este estudo teve como objetivo constatar como a sustentabilidade nas organizações 

influencia no desenvolvimento sustentável, como forma de tornar os cidadãos e as empresas 

mais conscientes, com o intuito de apresentar as vantagens de um ambiente mais limpo e 

preservado para as futuras gerações. A suposição feita a partir da problemática foi que uma 

pesquisa realizada a partir da visão de vários autores peritos no assunto e estudos acadêmicos 

sobre o tema, levaria ao perfeito entendimento da sustentabilidade.  

Segundo Sgarbi et al. (2008), os estudos sobre a sustentabilidade têm apresentado um 

crescente interesse na comunidade acadêmica, despertando não só o interesse dos estudiosos 

da área socioambiental, mas também dos pesquisadores de temas como estratégia, 

competição, gestão, dentre outros. Seguindo essa premissa, vê-se que são diversas as 

interpretares sobre a sustentabilidade, nesse trabalho abordou-se a premissa do 

desenvolvimento sustentável nas indústrias. 

Observou-se durante a pesquisa a importância da sustentabilidade, uma vez que os 

recursos naturais estão cada vez mais ameaçados, ações sustentáveis podem representar ás 

maneiras de evitar o esgotamento dos nossos recursos naturais, conseguindo atender as 

necessidades da população atual. Percebemos, portanto, que um desenvolvimento sustentável 

é baseado em três fatores: o ambiental, o social e o econômico, uma empresa sustentável 

busca o equilíbrio entre a manufatura que ela exerce e o meio ambiente, buscando alternativas 

sustentáveis economicamente e ecologicamente. De acordo com Ayres (2008), a 



sustentabilidade é um conceito normativo sobre a maneira como os seres humanos devem agir 

em relação à natureza, e como eles são responsáveis para com o outro e as futuras gerações.  

As empresas empenhadas na adoção de um desenvolvimento sustentável devem, 

impreterivelmente, preservar o meio ambiente. Ao fragmentarmos essa ideia temos as 

propostas ambientais como o uso de biomassa para gerar bioenergia e biocombustíveis, 

reciclagem ou reutilização de materiais, energia alternativa, como a solar e eólica, tratamento 

de resíduos e efluentes, diminuição na emissão de gases poluentes, fim do desmatamento e 

incentivo ao consumismo sustentável. 

Vale destacar que são diversos os benefícios da adoção de uma gestão sustentável, por 

exemplo, a conformidade legal, que evita penalidades, melhoria da imagem da companhia 

(reputação), pois é comprovado que os consumidores preferem produtos ecologicamente 

corretos, e o mercado reconhece e valoriza organizações ambientalmente corretas cada vez 

mais e redução de custos, devido à minimização dos desperdícios de insumos e efluentes. 

Segundo Cruvinel (2008, p.42) “uma empresa socialmente responsável deve reconhecer o 

impacto que suas atividades causam sobre a sociedade na qual está inserida; gerenciar os 

impactos econômicos, sociais e ambientais de suas operações, (...)”.  

O resultado da pesquisa teve como base a interpretação de leitura e revisão literária de 

livros e artigos sobre sustentabilidade, principalmente voltados para a gestão ambiental e o 

desenvolvimento sustentável nas empresas. A pesquisa mostrou que, nas organizações, a 

sustentabilidade foi introduzida pela gestão sustentável, especificamente pelo modo com que 

as empresas fazem seus produtos e serviços, mantendo e melhorando os recursos humanos e 

naturais, conforme abordagem dos autores estudados.  Para Dias (2010), o mercado atual 

exige que as empresas estejam cada vez mais engajadas em desenvolver práticas sustentáveis, 

aliando a dimensão econômica à social, de modo a mudar de uma estratégia consumista e 

capitalista para uma sustentável. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente artigo possibilitou uma análise de como a 

sustentabilidade nas empresas impacta o meio ambiente e consequentemente a sociedade, uma 

reflexão acerca dos benefícios do desenvolvimento e as dificuldades de associação com a 



proteção ambiental, além disso, também permitiu utilizar diferentes recursos de pesquisa e 

avaliar diversas visões sobre o tema.  

De um modo geral, o tema sustentabilidade é crescentemente mencionado nos estudos 

e nas empresas, sua importância deve-se a determinação de que a ação predatória do homem 

no meio ambiente está causando uma emergência planetária. Os projetos e subprogramas que 

atuam em temas estratégicos para o uso e a proteção das áreas ambientais como, por exemplo, 

o apoio à produção sustentável e educação ambiental, com envolvimento das comunidades 

locais e organizações, fazem-se necessários no mundo contemporâneo para a sobrevivência 

saudável das futuras gerações.  

Diante, da pesquisa apresentada nesse Trabalho de Conclusão de Curso, ficou evidente 

que os objetivos, frente ao desenvolvimento sustentável e a conscientização coletiva, foram 

realmente alcançados. O tema do trabalho foi desenvolvido com coerência e coesão, de modo 

que todos os objetivos específicos do artigo e as perspectivas dos autores foram classificados, 

apresentadas e interpretadas. 

Dada a importância do tema, torna-se necessário a criação de projetos que visem 

pesquisas aplicadas, propondo ações sustentáveis para as empresas e o alinhamento dos 

indicadores de prejuízo ambiental preexistentes para, assim, construir uma relação ambiental 

duradoura. Nesse sentido, o presente estudo preencheu a lacuna existente com relação ao 

alinhamento entre a sustentabilidade e a gestão ambiental. Este artigo se apresentou como 

contribuição para futuras pesquisas e um esforço acadêmico para que o tema seja melhor 

delineado e se torne efetivo nas ações ambientais brasileiras. 
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