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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 “Atender as necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de futuras 

gerações atenderem às suas próprias 

necessidades”. 

Fonte: ONU, baseado em “The 

Bundtland Report”  World Comission on 

Environment and Development, 1987 

CRESCIMENTO  

X  

DESENVOLVIMENTO 

Sustentabilidade é a 

capacidade de 

continuidade no 

longo prazo. 



 Responsabilidade Social Empresarial é a 

forma de gestão que se define: 

 pelo compromisso público de implementação 

de processos produtivos, comerciais e 

gerenciais baseados em relações éticas, 

transparentes e solidárias da empresa com 

todos os públicos afetados pelas suas 

atividades e  

 pelo estabelecimento de metas empresariais 

compatíveis com a sustentabilidade da 

sociedade, preservando recursos ambientais e 

culturais para gerações futuras, respeitando a 

diversidade e promovendo a igualdade. 

Econômico 

Ambiental Social 

   SUSTENTABILIDADE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

Fonte: Instituto Ethos 



• O envolvimento mais sistemático da 

iniciativa privada com a temática da 

responsabilidade socioambiental revela 

a crescente percepção de que questões 

sociais e ambientais são 

responsabilidade de todos, e não apenas 

do Estado.  

 



Empresas afinadas com as atuais 

mudanças organizacionais realizam ações 

de responsabilidade socioambiental 

empresarial (RSE) para contemplar seus 

stakeholders, sejam eles seus 

proprietários, sócios ou acionistas, 

diretores, funcionários, prestadores de 

serviços, fornecedores, clientes, governo, 

meio ambiente e comunidade. 

  

PONCHIROLLI, Osmar. Ética e responsabilidade social empresarial. Curitiba: 

Ed. Juruá. 2007 

 



 Os fundamentos de excelência expressam conceitos 

reconhecidos e que se traduzem em práticas encontradas 

em organizações líderes de Classe Mundial. De acordo com 

os critérios de excelência da FNQ, são expressos por: 
 

 Visão Sistêmica 

 Aprendizado Organizacional 

 Proatividade 

 Inovação 

 Liderança e constância de propósitos 

 Visão de futuro 

 Foco no cliente e no mercado 

 Responsabilidade Socioambiental 

 Gestão baseada em fatos 

 Valorização das pessoas 

 Abordagem por processos 

 Orientação para resultados 

Criação de um 

contexto que 

favoreça o 

desenvolvimento 

de uma “cultura 

para a 

sustentabilidade”, 

a criação de uma 

nova consciência. 

Fonte: FNQ – Fundação Nacional da Qualidade 

 



V1 – GOVERNANÇA 

 

V2 – DIREITOS HUMANOS 

 

V3 – PRÁTICAS DE TRABALHO 

 

V4 – MEIO AMBIENTE 

 

V5 – PRÁTICAS LEAIS DE OPERAÇÃO 

 

V6 – RELAÇÃO CONSUMIDOR 

 

V7 – ENVOLVIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA 

COMUNIDADE 

 

VETORES DA RESPONSABILIDADE SOCIAMBIENTAL 



Responsabilidade 
socioambiental  

interna 

Responsabilidade 
socioambiental 

 externa 

Foco •Público interno (empregados 
e seus dependentes) 

•Comunidade 

Áreas de atuação •Educação 
•Salários e benefícios 
•Assistência médica, social e 
odontológica 

•Educação 
•Saúde 
•Assistência social 
•Ecologia 

Instrumentos •Programas de RH 
•Planos de previdência 
complementar 

•Doações 
•Programas de voluntariado 
•Parcerias 
•Programas e projetos sociais 

Tipo de retorno •Retorno de produtividade 
•Retorno para os acionistas 

•Retorno social propriamente 
dito 
•Retorno publicitário 
•Retorno de imagem 
•Retorno para os acionistas 



 Se projetos são mudanças, toda mudança deve apontar para 
uma nova direção.  

 Se a nova direção deve levar em consideração os resultados 
econômicos, sociais e ambientais, assim também os 
projetos devem ser (re)direcionados; 



 

Ao menos 2 mudanças efetivas: 

 

Estimular a organização a dialogar sobre a 
sustentabilidade A CADA NOVO PROJETO INICIADO 

 

Revisar as políticas/práticas de aprovação de projetos 
(Comitês de Investimento) para que passem a 

considerar as dimensões da sustentabilidade como 
parte do Business Case dos projetos. 

 
Fonte: Instituto Ethos 



SOLUÇÃO 

INOVAÇÃO 

CONHECIMENTO 

INQUIETAÇÃO 

TECNOLOGIA 

TOMADA DE DECISÃO 

OPORTUNIDADES REDES 

INDICADORES 



E como estimular a organização a 

pensar na sustentabilidade diante de 

um novo projeto ? 

O quanto 

potencializa o 

desenvolvimento 

sustentável ? 

O quanto 

potencializa a 

gestão 

socialmente 

responsável ? 

SUSTENTABILIDA

DE 

O quanto 

potencializa  os 

resultados 

econômicos do 

negócio ? 

Fonte: Instituto Ethos 



SUSTENTABILIDADE

O quanto 

potencializa  os 

resultados 

econômicos do 

negócio ?

O quanto 

potencializa a 

gestão 

socialmente 

responsável ?

O quanto 

potencializa o 

desenvolvimento 

sustentável ?

 O projeto contribui para a garantir/ampliar o 

retorno do capital empregado pelo acionista 

? 

 O projeto amplia a participação de mercado 

e/ou permite a empresa a se manter 

permanentemente competitiva nele ? 

 O projeto viabiliza o desenvolvimento de 

novos produtos e serviços e/ou melhora a 

proposta de valor dos existentes ? 

 O projeto aumenta a eficiência operacional 

da organização (relação entre despesas 

operacionais e receitas operacionais) ? 

 O projeto é de cunho legal e, portanto, é 

mandatório de ser implementado para 

manutenção da empresa na legalidade ? 

ANÁLISE ECONÔMICA  



 O desenvolvimento geral das nações 

menos desenvolvidas ? 

 A melhoria da qualidade de vida e 

respeito ao meio ambiente ? 

 Com o combate a doenças como AIDS, 

Malária e outras ? 

 A melhoria da saúde das gestantes ? 

 A redução da mortalidade infantil ? 

 Proporcionar um ambiente de 

igualdade entre os sexos e a 

valorização da mulher ? 

 Proporcionar educação básica de 

qualidade para todos ? 

 Acabar com a pobreza e a fome ? 
ODS/ONU 

AGENDA 2030 



SUSTENTABILIDADE

O quanto 

potencializa  os 

resultados 

econômicos do 

negócio ?

O quanto 

potencializa a 

gestão 

socialmente 

responsável ?

O quanto 

potencializa o 

desenvolvimento 

sustentável ?

 A internalização dos valores e ampliação da 

transparência da organização ? 

 

 O engajamento dos fornecedores em novos 

paradigmas de gestão socialmente responsável 

? 

 

 O engajamento do público interno na 

materialização das práticas da gestão 

socialmente responsável ? 

 

 A melhoria da gestão ambiental ? 

 

 A melhoria das condições de vida das 

comunidades do entorno da organização ? 

 

 Com a ética e a transparência na relação com 

os clientes e consumidores ? 

 

 Com a ética e transparência na relação entre a 

organização, o poder público e a Sociedade ? 
 

 

 

 

 

 

SOCIAL 



INTEGRAÇÃO 



“Pouco adianta, para fins humanos, que estejamos apenas a 

demonstrar que se investiu tanto ou quanto na solução de 

problemas ecológicos ou em interesses sociais, se não 

conhecemos, pela reflexão, as bases lógicas de uma 

interação entre a célula social e os seus estornos, entre a 

empresa e o meio em que vive, entre a instituição e a 

sociedade.” (Prof. Lopes de Sá) 
 

 

http://antoniolopesdesa.com.br/ 
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