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A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E O MEIO AMBIENTE 

 

 

Marcelo Negri Soares1 
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RESUMO 

 

O presente estudo inicia-se na análise da interpretação sobre a aplicabilidade do termo meio 

ambiente, citando algumas sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente. Com isso, o artigo enfrenta o conceito de função social da empresa, 

no contexto da relação da aplicabilidade da atividade econômica empresarial e a proteção do 

meio ambiente, fundamentado de acordo com a legislação vigente no Brasil. 
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THE SOCIAL FUNCTION OF THE COMPANY AND THE ENVIRONMENT 

 

ABSTRACT 

The present study starts in the analysis of the interpretation of the applicability of the term 

environment, citing some penal and administrative sanctions derived from conducts and 

activities harmful to the environment. Subsequently, the concept of the social company function 

is covered in the context of the relationship between the applicability of the business economic 

activity for the protection of the environment, based on the Brazilian legislation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a proteção do meio ambiente é um tema que cada vez mais tem 

ganhado relevância nos últimos tempos, tornando-se uma temática relevante para as empresas, 

tanto no ramo econômico quanto no social. Diante disso, fica claro que essa preocupação com 

a relevância do desenvolvimento sustentável é essencial para a criação de recursos que 

promovam bases para o bem-estar social. 

A evolução de tal desenvolvimento sustentável vem ocorrendo por meio de uma 

construção no sistema legislativo, a qual abrange diversas mudanças desde os direitos no âmbito 

administrativo até o de direito ambiental, formando o chamado direito administrativo 

ambiental. 

É válido ressaltar que essas mudanças na ideologia possuem cada vez mais relevância, 

tendo em vista que devido aos avanços tecnológicos da modernidade, a atual destruição do meio 

ambiente é uma agravante cada vez mais crescente. Por essa razão, é importante haver uma 

conscientização das empresas, no sentido de que o comportamento humano sobre a natureza 

tem extrema responsabilidade sobre as crises ambientais ocorridas nos últimos tempos. 

Assim, o presente estudo abordará algumas formas de controle que a legislação 

brasileira estabelece a respeito da relação da atividade econômica empresarial, ambiental, 

sustentabilidade e a função social da entidade no mesmo contexto. 

 

 

1 O DIREITO AO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

 

A Constituição Federal do Brasil traz um capítulo específico para tratar do meio 

ambiente e o artigo 225 estabelece o princípio do Desenvolvimento Sustentável: “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

A responsabilidade pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado está dividida entre 

o governo, organizações e sociedade. As empresas possuem papel importante porque dispõem 

de recursos financeiros e tecnológicos e a melhoria do meio ambiente faz parte de sua visão 

estratégia mercadológica de longo prazo. O governo faz a sua parte com políticas de 

preservação, regulamentação e fiscalização. 

A Constituição além de capítulo para tratar do meio ambiente traz mecanismos de 

defesa, atribuindo a qualquer cidadão o direito de propor ação popular para proteger o meio 

ambiente e autonomia ao Ministério Público na defesa de questões socioambientais. 
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Com base na tese de Paulo Affonso Leme Machado, quando a norma estabelece que 

“todos têm direito” é característica de um direito subjetivo e difuso: “O meio ambiente é um 

bem coletivo de desfrute individual e geral ao mesmo tempo”. 

Ao analisar esse dispositivo, vale lembrar que existem diversos conceitos a respeito da 

definição de “meio ambiente” e na aplicabilidade conforme cada interpretação. Diante disso, 

cabe citar os diferentes conceitos criados por diversos autores em relação a essa temática: 

Para José Afonso da Silva, ele destaca que: 

 

O meio ambiente é assim, a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que 

propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. A integração busca 

assumir uma “concepção unitária” do ambiente compreensiva dos recursos naturais e culturais. 

(SILVA, 2013, p. 20). 

 

Assim, o autor estabelece uma concepção de forma unitária da integração, de forma 

que o meio ambiente deva ser analisado como um conjunto de elementos naturais que tenha 

como consequência um desenvolvimento estável da vida do homem em todos os seus sentidos 

e formas. 

No mesmo sentido Toshio Mukai, ensina que: 

 

Da mesma forma, a expressão similar ‘meio ambiente’ tem sido entendida como a interação de 

elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida do 

homem, não obstante a expressão, como observam os autores portugueses, contenha um pleonasmo, 

porque ‘meio’ e ‘ambiente’ são sinônimos (MUKAI apud MACHADO, 1989, p. 53). 

 

Diante disso, cabe afirmar que o avanço do equilíbrio da vida do indivíduo está 

diretamente ligado a reunião dos chamados elementos naturais, culturais e artificiais, devendo 

ser analisado a redundância do uso do termo meio ambiente, visto que são considerados 

expressões com sentidos semelhantes. 

Cabe ainda, no mesmo contexto, ressaltar que no que se refere à responsabilidade em 

relação aos possíveis danos ambientais, vale mencionar a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998) a qual estabelece uma sistemática em relação à proteção 

ambiental. 

Outrossim, em relação à atividade empresarial, os artigos 3° parágrafo único e 4°, Lei 

nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 estabelecem as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

 

Art. 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o 

disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal 
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ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. 

A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou 

partícipes do mesmo fato. 

Art. 4º. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente (PLANALTO, 1998). 

 

Sendo assim, fica clara a probabilidade de a pessoa jurídica responder pelos crimes 

causados a esse âmbito e, ademais, a possível eventualidade do sócio ter seu patrimônio pessoal 

atingido em algumas situações. 

As penas restritivas de direitos para a pessoa jurídica podem ser a suspensão parcial 

ou total de atividades; interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; e proibição 

de contratar com o Poder Público por um período de três anos, bem como dele obter subsídios, 

subvenções ou doações. 

A par de tais colocações, vale citar como um dos principais exemplos do cenário atual 

o caso da Usina de Belo Monte considerada como uma das maiores do mundo. A problemática 

envolvendo a Usina é destacada pelos conflitos no âmbito de ordem econômica, ambiental e 

pública, no decorrer das duas décadas em que sua construção foi executada. 

Vale ressaltar, ainda que a localização em que foram efetuadas tais construções, fica 

próximo ao Rio Xingu, cuja região é conhecida pelo fato de abrigar o Parque Indígena do 

Xingu, sendo a primeira porção de terra indígena homologada pelo governo federal.  

Outro ponto a ser destacado, ainda, é que além de ser região de abrigo, esse rio é fonte 

de uma grande diversidade biológica a qual sofreu imensas consequências ocasionadas por 

conta de tal construção. 

Desta forma, fica claro que a aplicabilidade dos princípios relacionados ao Direito 

Ambiental trazidos pela Constituição Federal brasileira de 1988 é de extrema relevância nos 

casos práticos. 

 

 

 

 

2 A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 

O termo função social é definido como a conduta da empresa em não ter como objetivo 

apenas o lucro, é preciso haver uma preocupação com as consequências que suas ações têm 

diante da sociedade, assim, deve-se unir uso do bem privado à coletividade. 
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Nesse sentido, Almeida ensina que: “A função social da empresa representa um 

conjunto de fenômenos importantes para coletividade e é indispensável para a satisfação dos 

interesses inerentes à atividade econômica”. (ALMEIDA, 2003, p. 141). 

Sob o ponto de vista do conceito em relação à economia das corporações, cabe dizer 

que esta é fonte única e exclusivamente de aquisição de lucros, todavia essa ideologia está 

passando por algumas mudanças na atualidade. 

De acordo com Menjivar: “A empresa deve assumir posições como agentes 

transformadores da sociedade, assumindo papéis para coibir ações que possam prejudicar seu 

público, seus clientes, seus fornecedores e a sociedade em que está estabelecida” (MENJIVAR, 

2008, p. 208). 

Desta forma, de acordo com a ideologia atual, a instituição deve ser uma via da qual o 

empresário, além de angariar lucros, siga categoricamente os princípios estabelecidos no 

diploma constitucional, devendo observar a dignidade da pessoa humana em relação aos 

empregados, fornecedores e clientes. Não devendo deixar de observar o que está estabelecido 

nos diplomas legais referentes às leis trabalhistas, tributárias, ambientais, e do consumidor, sem 

exceção de todos os outros referentes não apenas ao empresário, mas à coletividade também. 

Tendo em vista que a observância somente ao direito privado pode ser emblema de 

individualismo e capitalismo excessivo dentro das empresas. 

Comparato destaca que: 

 

[...] a função social da propriedade não se confunde com as restrições legais ao uso e gozo dos bens 

próprios; em se tratando de bens de produção, o poder-dever do proprietário de dar à coisa uma 

destinação compatível com o interesse da coletividade transmuda-se, quando tais bens são 

incorporados a uma exploração empresarial, em poder-dever do titular do controle de dirigir a 

empresa para a realização dos interesses coletivos. (COMPARATO, 1996, p. 7) 

 

Portanto, para ocorrer um desenvolvimento proporcional é importante que as metas 

desses estabelecimentos não estejam preocupadas apenas com os lucros, e sim com os interesses 

da sociedade, com a adoção da ideologia de que as empresas, e o Estado, possuem a obrigação 

de proteção dos direitos civis. 

No mesmo sentido, é possível afirmar que o empresário por si só não contribui no 

desenvolvimento empresarial, sendo que o mesmo depende de clientes, empregados e 

fornecedores. Portanto, é de suma importância que as empresas realizem ações voltadas ao 

benefício do grupo social observando quais são as circunstâncias atuais do meio ambiente. 

Nesse sentido, Coelho faz referência à relação entre sociedade e empresa, fazendo 

menção ao termo externalidade, usado para descrever as consequências negativas ou positivas 

das empresas nos âmbitos políticos, econômicos, sociais e ambientais (COELHO, 2009, p. 33).   
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Com a atual preocupação com os direitos humanos dentro da empresa, sob a ótica de 

uma ideologia coletiva, o formato tradicional entra em oposição aos novos entendimentos da 

sociedade contemporânea, a qual defende que o mero provimento de bens, serviços, renda e 

empregos, não basta. A principal preocupação atual é a função social tendo como objetivo a 

contribuição coletiva, atendendo à justiça social, visando a proteção do bem comum. 

Assim, de acordo com Jacob, Lehfeld: “sobreposição do individualismo pela atuação 

solidária com vistas ao interesse coletivo’’ sendo essa atuação um instituto trazido pelo novo 

Código Civil de 2002” (JACOB; LEHFELD, 2010, p. 291). 

Cabe lembrar que o Código Civil de 2002 não estabelece de forma clara o conceito de 

empresa. Todavia, reproduz sobre o empresário a seguinte definição: pessoa da qual por meio 

profissional executa a chamada função econômica que tem por objetivo a “produção e 

circulação de bens ou de serviços” (MENJIVAR, 2008, p. 208). 

Tal conceito foi criado a partir da proclamação da Constituição Federal de 1988, a qual 

estabeleceu diversos direitos que objetivam ter como principal foco o bem-estar social Exemplo 

citado por Scheliga (2009, p. 103): “a função social da propriedade em face da livre iniciativa, 

previstas respectivamente no art. 5º, XXIII e no art. 1º IV c/c art. 170 e incisos todos da CF/88”. 

O mesmo doutrinador ainda resguarda que a função social relacionada a propriedade 

deve atuar juntamente com os princípios que visam o bem-estar da população em geral. São 

eles: 

 

[...] o de construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3,I), também o de garantir o 

desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza, a marginalização e de reduzir as desigualdades 

sociais (art. 3º, II e III), também promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º IV), além disso, temos a busca pelos 

valores sociais do trabalho e o grandioso Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III e 

IV) (SCHELIGA, 2009, p. 103-107). 

 

Assim, a empresa apenas estará desempenhando sua função social quando estiver 

fazendo observância a um, ou todos os princípios mencionados. Todavia, isso não quer dizer 

que ela tenha que deixar de exercer sua principal função que é a obtenção de lucros, e sim que 

o capitalismo, juntamente com a sua fonte - empresa – teve reconhecimento de sua relevância 

social perante a sociedade conforme fundamentado no art. 1º, inciso IV da CF/88 (CARDOSO, 

2010, p. 15). 

Por isso, não se deve deixar de observar o reconhecimento da importância desta função 

social diante de diversas legislações de caráter infraconstitucional e constitucional, ou seja, as 

funções empresariais devem respeitar tanto o individual (empregadores e empregados) quanto 
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o coletivo. “Lei 10.406/2002 Código Civil, leis nº. 6.404/1976 – Lei de Sociedades Anônimas, 

e ainda, a lei 11.101/2005, Lei de Falências – fazem menção a obediência desses interesses. ” 

É importante salientar que entre todos os princípios a serem observados, o de maior 

relevância é o princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, a corporação não pode estar 

preocupada apenas com o seu desempenho econômico, deve-se haver uma atenção maior com 

as obrigações com os trabalhadores. 

Com base nos ensinamentos de Kant, o doutrinador Abbagnano conceitua a dignidade 

da pessoa humana da seguinte forma: 

 

O que tem um preço pode ser substituído por alguma coisa equivalente; o que é superior a qualquer 

preço e, por isso, não permite nenhuma equivalência, tem uma dignidade’. Substancialmente, a 

dignidade de um ser racional consiste no fato ele ‘não obedece a nenhuma lei que não seja instituída 

por ele mesmo’. A mortalidade, como condição dessa autonomia legislativa, é, portanto, a condição 

da dignidade do homem e moralidade e humanidade são as únicas coisas que não têm preço [...]. 

(ABBAGNANO, 2015, p. 326) 

 

O princípio da dignidade da Pessoa Humana não possui relevância apenas no 

ordenamento jurídico nacional, tendo em vista que também foi ratificado pela Declaração dos 

Direitos Humanos de Viena, no seu quinto artigo: “Todos os direitos humanos são universais, 

interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos 

humanos globalmente de forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase.” 

(Declaração dos Direitos Humanos de Viena, 1948) 

 

Assim, o princípio da Dignidade da Pessoa Humana é um dos principais fundamentos 

do âmbito jurídico brasileiro, o qual inclui tanto os direitos coletivos quanto os individuais, 

sendo representados pelos sindicatos e associações, por exemplo. Com o dever de prezar pelas 

atividades da empresa sempre em favor do bem-estar da sociedade. 

 

 

3 RELAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA E A PROTEÇÃO DO 

MEIO AMBIENTE 

 

De acordo com os ensinamentos do doutrinador Paulo Affonso Leme Machado, e com 

base no texto da Constituição, a proteção ao meio ambiente integra o progresso nacional, mais 

especificamente quando se observa o art. 170 e 3° da CF/88, ou seja, existe uma precisão de 

união dos desenvolvimentos sociais, ambientais e econômicos, chamado de desenvolvimento 

sustentável, o qual busca reunir a conservação natural com o avanço econômico. 
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Para Paulo de Bessa: “a efetivação da proteção ao meio ambiente como princípio 

econômico é um elemento importante para a modificação do padrão de apropriação econômica 

do meio ambiente, tornando-a mais adequada para uma utilização racional dos recursos 

ambientais”.  (BESSA, 2005, p. 14). 

Assim, o desenvolvimento sustentável está diretamente ligado a ideologia de que a 

utilização de forma racional dos recursos advindos do meio ambiente deva ser seguida de forma 

estrita, para que haja a existência da efetiva proteção ambiental sob um princípio econômico. 

Em consonância, o mesmo doutrinador afirma que a legislação nacional vigente ainda 

é “muito distante de uma utilização sistemática dos mecanismos de intervenção econômica em 

função de objetivos ambientais” 

No mesmo sentido, vale mencionar a interpretação do Supremo Tribunal Federal em 

relação ao assunto, esclarecendo que a atividade econômica da empresa deve ser conforme a 

proteção ao meio ambiente de acordo com a ementa da ADI 3540, cujo relator é o Ministro 

Celso de Mello: 

 

A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM DESARMONIA COM OS 

PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. - A 

incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar 

dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a 

atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre 

outros princípios gerais, àquele que privilegia a “defesa do meio ambiente” (CF, art. 170, VI), que 

traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, 

de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. [...] A QUESTÃO DO 

DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART. 3º, II) E A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO 

DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225): O PRINCÍPIO DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO 

EQUILÍBRIO ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA. - O princípio 

do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, 

encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e 

representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, 

subordinada, no entanto, a invocação deste postulado, quando ocorrente situação de conflito 

inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais 

significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de 

uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras 

gerações. 

 

Desta forma, a realização de seja qual for a atividade econômica da empresa, deverá 

sempre observar o estabelecido no ordenamento jurídico. Especialmente as que exercem 
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atividades poluidoras, as quais certamente podem provocar danos coletivos, cabendo salientar 

que as mesmas necessitam de licenciamento ambiental para seu funcionamento. 

 

[...] a atividade empresarial deve assumir deveres positivos em prol deste objetivo [responsabilidade 

pelo meio ambiente], bem como deve estar sujeita a inúmeras limitações tendentes à preservação 

dos recursos naturais e da chamada sustentabilidade (FRAZÃO, 2011, p. 196). 

 

Portanto, além das empresas terem o dever de cumprir com o que está estabelecido nos 

diplomas nacionais legais vigentes, suas decisões estarão sempre limitadas ao respeito da 

preservação dos recursos de caráter natural, prezando sempre o desenvolvimento sustentável. 

Sob a análise em relação a responsabilidade da pessoa jurídica no caso de crimes 

ambientais no exercício da atividade econômica, Sidney Hartung Buarque evidencia que: “[...] 

justifica-se enaltecer a importância da Lei nº 9.605/98 e a sua aplicação quanto às Pessoas 

Jurídicas. E bem demonstrando a sua efetividade, o texto legal impõe não só a responsabilidade 

penal, mas também a responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas [...]” 

(BUARQUE, 2011, p. 76). 

Sobre a condição da pessoa jurídica como autora de crime ambiental, tecida neste 

tópico e em temas anteriores, observa-se que a Lei dos Crimes Ambientais dimensiona o 

alcance e os limites da norma repressiva das infrações penais cometidas por pessoa jurídica ao 

preceituar que a punição da pessoa jurídica ocorre quando o fato é praticado em seu benefício 

ou interesse e por determinação de seu representante legal, contratual ou de seu órgão colegiado. 

 A atuação do preposto e o objetivo do resultado favorável ao ente jurídico são os 

predicados que justificam a responsabilidade da pessoa jurídica. 

Portanto, o empresário ao iniciar o projeto de investimento no início de suas atividades, 

deverá observar categoricamente o exposto nos diplomas legais, e ainda, contribuir para os 

possíveis riscos. 
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4 EMPRESAS SUSTENTÁVEIS 

 

 A preocupação com a escassez de insumos naturais começou a fazer parte da realidade 

empresarial, seja por incremento no custo de aquisição ou pelas restrições legais para sua 

obtenção. As empresas as começaram a implementar a práticas de sustentabilidade com vista a 

adequar-se a nova situação do mercado, de forma a manter sua competitividade. 

 Dentro dessa preocupação de sustentabilidade algumas alterações foram feita no 

processo da cadeia produtiva, com alteração da matriz energética com redução de combustíveis 

fósseis e a emissão de substâncias poluentes, adotando formas de conservação de energia, 

trocando insumos não renováveis por renováveis e aumentando a eficiência dos recursos 

utilizados. o com uso de uma menos agressiva ao meio ambiente; encaminhando subprodutos, 

que era resíduos descartáveis, para utilização em outras indústrias, agregando valor a esse 

subproduto, alterando o fluxo de produção para torná-lo mais eficiente. 

 As empresas para contribuir para um meio ambiente mais equilibrado estão passando a 

adotar práticas de sustentabilidade com vista a diminuir os impactos de suas operações no meio 

ambiente. Dessa forma o processo produtivo, sem redução de produção, passa a ter menor 

impacto negativo no meio ambiente, e o consumidor ecologicamente consciente busca adquirir 

produtos e serviços de empresas que estão em sintonia com a proteção ambiental. 

 O relatório de Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

o Desenvolvimento, publicado em 1987, conceitua sustentabilidade da seguinte forma: 

A sustentabilidade, representada pelo desenvolvimento sustentável, é aquela que aborda o 

atendimento das necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de atenderem a suas necessidades e aspirações. (LAGO, 2007, p. 56) 

 Esse conceito foi fundamentado na necessidade de criar um modelo de desenvolvimento 

menos agressivo ao meio ambiente, já que o crescimento econômico estava ancorado em 

práticas que deterioravam o meio ambiente, sem preocupação com a conservação dos recursos 

naturais. Depois desse conceito o desenvolvimento sustentável começou a ser mais conhecido, 

reforçando que uma sociedade é sustentável quando não coloca em risco, pelas suas atividades 

econômicas, os recursos naturais como a água, solo, vida animal e vegetal e o ar, dos quais 

todos precisam. 

 A sustentabilidade envolve aspectos econômicos, socioculturais e ambientais, porém 

vamos enfatizar a sustentabilidade no aspecto ambiental que relaciona-se aos impactos das 

atividades empresariais sobre o meio ambiente. 
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Do ponto de vista ambiental, deve a organização pautar-se pela ecoeficiência dos seus processos 

produtivos, adotar a produção mais limpa, oferecer condições para o desenvolvimento de uma 

cultura ambiental organizacional, adotar uma postura de responsabilidade ambiental, buscando não 

a contaminação de qualquer tipo do ambiente natural, e procurar participar de todas as atividades 

patrocinadas pelas autoridades governamentais locais e regionais no que diz respeito ao meio 

ambiente natural. (DIAS, 2011. pag. 45) 

 

 A sustentabilidade ambiental compreende o cuidado com toda a cadeia produtiva, na 

entrada de insumos (energia, água e outros materiais), utilização de tecnologias limpas, 

reciclagem, utilização sustentável de recursos naturais, considerando sua capacidade de 

regeneração e recuperação, atendimento à legislação, tratamento de efluentes e resíduos e com 

o produto final ecologicamente corretos e seu impacto ao meio ambiente. 

  Marrewijk conceitua empresa sustentável da seguinte forma: 

 

Empresa sustentável é a que procura incorporar os conceitos e objetivos relacionados com o 

desenvolvimento sustentável em suas políticas e práticas e modo consistente. Contribuir para o 

desenvolvimento sustentável é o objetivo dessa empresa e a responsabilidade social, o meio para 

tornar a sua contribuição efetiva. (MARREWIJK, 2012, p. 116) 

 

  Para Pereira: “Desenvolvimento sustentável está relacionado à preservação dos 

processos ecológicos essenciais à sobrevivência e ao desenvolvimento humano, à preservação 

da diversidade genética e ao aproveitamento sustentável das espécies e ecossistemas.” 

(PEREIRA, 2011, p. 75) 

 Com inovação e mudanças no processo produtivo as empresas conseguem incorporar 

melhorias no processo produtivo diminuindo o impacto ambiental. São de diversas formas que 

as empresas conseguem essas melhorias, temos como exemplo a produção de produtos 

concentrados, pois demandam menos água em sua fórmula e usam menos materiais em suas 

embalagens. Por serem mais compactos, utilizam um menor volume de transporte (mais 

unidades do produto na carga), geram menos resíduos e emitem menos gases poluentes. 

Também são mais fáceis de serem armazenados pelo consumidor, pois demandam menor 

espaço. Muitas vezes, a redução de custos é repassada ao consumidor, tornando os produtos 

mais baratos. 
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 Algumas empresas já adotaram a política de produtos concentrados. Vejamos o exemplo 

da Unilever, divulgado pelo Instituto Akatu: 

 

Novos desodorantes em embalagens reduzidas representam economia de 30% de alumínio, redução 

de 30% na pegada de carbono e de 50% na emissão de gás propelente. Otimizadas as operações 

logísticas, ainda representam uma redução de 39% no número de pallets utilizados para transporte e 

armazenamento. A empresa produz ainda amaciantes e sabão para lavagem de roupas concentrados. 

(INSTITUTOS AKATU, 2019) 

 

 O aproveitamento de resíduos na própria empresa reflete em sustentabilidade. Usinas de 

açúcar e álcool que queimam o bagaço para transformar em energia elétrica, que é consumida 

pela própria indústria e o excedente vendido para as concessionárias; tratamento da água na 

própria unidade fabril e reutilização no processo produtivo, com diminuição de uso de água 

captada e dos dejetos lançados para tratamento sanitário em rede pública. 

 Quando não é possível a utilização de resíduos na própria empresa estes são vendidos 

para outra que os incorporará em sua produção, o que é resíduo para uma empresa pode ser 

matéria-prima para outras. São fábricas de cerveja que vendem os resíduos do malte para 

fábricas de ração animal; indústrias de bebidas que destinam os rótulos usados das garrafas para 

reciclagem de papel; indústrias de tecidos que utilizam como insumo fibras sintéticas extraída 

de garrafas plásticas; produtores de conservas e doces que vendem cascas de frutas e legumes 

para indústrias de essências e aromas alimentícios. 

 Todas essas práticas agregam valor à cadeia produtiva e diminuem a utilização de 

matéria-prima nova..  

  Quando a empresa respeita o meio ambiente através da sustentabilidade atingirá a sua 

função social, promovendo melhorias no ecossistema no local de produção e também nos locais 

onde seus produtos forem utilizados. 

 Conseguir a sustentabilidade corporativa implica na aplicação de um conjunto de 

políticas e estratégias, juntos com métodos e ferramentas que levarão ao resultado almejado. 
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5 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL COMO ESTRATÉGIA DE MERCADO 

 

 Os consumidores estão cada vez mais conscientes de suas atitudes de consumo e críticos 

das atuações das empresas produtoras, preferindo adquirir produtos serviços de empresas que 

respeitem o meio ambiente. Essa nova forma de fidelização à marca ou produto está fazendo 

com que as empresas incorporem a sustentabilidade em sua estratégia de mercado. 

 Segundo lição de Tinoco e Kraemer 

 

Hoje em dia, face à crescente concorrência global, as expectativas dos clientes não se restringem à 

procura de determinado nível de qualidade ao menor custo. Eles estão cada vez mais informados e 

predispostos a comprar e usar produtos que respeite o meio ambiente. Temos, portanto, vantagens 

para o ambiente e para a organização. (TINOCO, 2004, p. 119) 

 

 Reinaldo Dias, também tem entendimento semelhante em relação aos consumidores: 

 

Aqueles consumidores que manifestam uma preocupação com o meio ambiente, e adotam um 

comportamento coerente com esses valores, são qualificados como consumidores verdes ou 

ecológicos. Ou seja, atribuir a um produto ou serviço a condição ou não de ecológico pode modificar 

a atitude de compra de um indivíduo, podendo se manifestar de diversas maneiras: escolhendo 

produtos ecológicos semelhantes aos tradicionais e com preço compatível ou recusando-se a adquirir 

produtos que contaminam o ambiente pura e simplesmente. (DIAS, 2011, p. 32) 

 

 A estratégia mercadológica de sustentabilidade atinge as grandes empresas, que 

dependem das pequenas em sua cadeia produtiva, e buscam envolvê-las para resolver os 

impactos ambientais de suas atividades, buscando também parceiros no terceiro setor, como o 

Instituto Ethos, para atuarem como facilitadores dessa missão. 

 Segundo informações do Instituto Ethos: 

 

O Ethos tem desenvolvido referências para as empresas como modo de encorajá-las a adotar práticas 

de gestão que contribuam com o desenvolvimento sustentável. É imprescindível que esses 

empresários e empresárias apliquem uma visão de sustentabilidade em seus negócios, tanto como 

forma de mantê-los como também de maneira a se diferenciar no mercado. (ETHOS, 2018) 



17 

 

 Manter-se no mercado e ganhar nos consumidores está cada vez mais difícil em virtude 

da concorrência acirrada e produtos e serviços cadas vez mais similares, por isso as empresas 

precisam buscar diferenciais competitivos e um deles é a utilização de práticas sustentáveis de 

produção. Em uma visão de médio e longo prazo a prática da sustentabilidade possibilita um 

melhor posicionamento no mercado. 

 A percepção das empresas e dos consumidores quanto aos produtos e serviços está cadas 

vez mais sendo ampliado para além dos atributos funcionais e o respeito ao meio ambiente está 

passando a integrar o produto ou serviço produzido, visto que quem compra, cada vez mais, 

tem um apelo conscientemente ecológico. 

 Vários institutos acompanham os comportamentos corporativos e dos consumidores em 

relação a sustentabilidade, entre ele os Insitutos Akatu e Ethos que buscam orientar as empresas 

nas melhores práticas e pesquisar o perfil do consumidor quanto aos apelo e priorização de 

consumo consciente da necessidade da preservação da natureza. 

 Os consumidores como agentes transformadores da realidade em que estão inseridos, e 

pequenas mudanças seus hábitos diários estão contribuindo significativamente na construção 

de uma sociedade do bem-estar. Uma sociedade marcada pelo respeito pela natureza, pelas 

relações mais justas entre as pessoas, por uma economia sustentável e um estilo de vida mais 

saudável. 

 As empresas além de seguirem a imposições da legislação ambiental obrigatória, estão 

adotando, cada vez mais, procedimentos sustentável para colocar seus produtos e serviços no 

mercado, racionalizando custos, fidelizando consumidores, conseguindo diferencial 

competitivo, alavancando suas vendas e melhorando sua participação no mercado. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos estudos apontados por diversos doutrinadores, pode-se afirmar que a 

atividade empresarial, ao passar do tempo, sofreu relevantes mutações em relação a sua 

estrutura e finalidades. 

Inicialmente, as empresas eram consideradas meras instituições as quais tinham como 

objetivo reunir uma divergência de indivíduos para realizar operações, com o escopo de 

permutar algumas mãos de obra manufatureira, suprindo as carências da sociedade e fornecendo 

bens e serviços em abundância. 
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Já nos dias atuais o foco da atividade empresarial não deve estar ligado apenas aos 

resultados lucrativos, tendo em vista que o atual Código trouxe essa mudança de preocupação 

com o individual para o coletivo, sob o ponto de vista de uma responsabilidade social 

propriamente dita. 

Essa nova visão da função social da empresa é citada por Locke e relaciona-se a: 

“Ações que sejam do interesse direto das empresas e direcionadas para transformações sociais, 

políticas e econômicas que afetem sua capacidade de ser uma unidade produtiva eficiente” 

(CHEIBUB; LOCKE, 2011). 

Desta forma, no aspecto interno, uma empresa considerada dentro do padrão de 

responsabilidade é aquela sob liderança de um empregador que preza pela justiça e conforto 

dos empregados, tanto moralmente quanto financeiramente. 

Sob o ponto de vista da sociedade, a empresa considerada responsável é aquela que 

assegura uma logística com ausência de concorrência de forma injusta, sem vantagens ilícitas, 

com envolvimento de ações que visam a satisfação coletiva. 

Vale lembrar ainda que a sociedade e as empresas devem labutar conjuntamente, tendo 

em vista que essa conduta terá como consequência grandes benefícios no que se refere à 

circunstância dos fatores socioeconômicos relacionados ao empreendimento 

Assim, o cumprimento da função social da empresa consiste em não causar danos à 

coletividade em razão do exercício de suas atividades, não devendo deixar de observar as 

normas constitucionais e infraconstitucionais, nem permitir que os lucros tragam prejuízos aos 

outros. Todavia, é importante expor que o lucro não é inconciliável com a sustentabilidade e 

função social, sendo considerado uma decorrência da instituição que obedece sua função no 

mercado. Quando corretamente utilizadas a sustentabilidade e a função social acabam 

agregando valores à empresa, tornando-a mais visível no mercado.. 
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