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Desenvolvimento Sustentável

Adoção de estratégias e atividades de negócio 

que atendam às necessidades 

da empresa e de suas partes interessadas, 

ao mesmo tempo que 

protejam, mantenham e melhorem 

os recursos humanos e naturais relacionados aos 
seus negócios.



Responsabilidade socioambiental 

um bom negócio

 Novos produtos 

 Novos clientes

 Maior resiliência 

 Redução de passivos

 Melhor diálogo



1. economia de custos ao reduzir os impactos ambientais e tratar bem 
os empregados;

2. aumento de receitas como resultado de melhorias ambientais e 
benefício à economia local;

3. redução de riscos por meio do engajamento dos stakeholders; 

4. melhora na reputação pelo incremento da eficiência ambiental;

5. desenvolvimento do capital humano por meio de gestão de 
recursos humanos eficiente;

6. facilidade de acesso ao capital com melhor governança;

7. criação de oportunidades que promovam o desenvolvimento da 
comunidade e lançamento de produtos que não prejudiquem o meio 
ambiente.

Fatores de sustentabilidade e 
sucesso comercial 



ISO 14000

Indicadores 
ETHOS de RSE



GUIA DE 
COMPATIBILIDADE 

DE 
FERRAMENTAS 

2005

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Agenda 21 

Carta da Terra 

Metas do Milênio 

Projeto Sigma

Diretrizes do GRI

Pacto Global 

Princípios de Governança Corporativa da OCDE

The Natural Step

Matriz Brasileira de Evidências de Sustentabilidade 

Indicadores Ethos de RSE 

Balanço Social Ibase

Balanço Social Ethos

Escala Akatu

Padrões ISO

Norma ABNT NBR 16001 – Responsabilidade Social

Critérios de Excelência do PNQ

OHSAS 18001



Compromissos das Empresas

Qualidade

Produtividade

Segurança e saúde

Meio Ambiente

Perenidade



Decisão 
Estratégica

ISO: INTERNATIONAL ORGANIZATION 
STANDARDIZATION

OHSAS: OCCUPATIONAL, HEALTH AND 
SAFETY ASSESMENT SERIES

CERTIFICAÇÕES



Definição – Sistema de Gestão Ambiental

“...parte do sistema de gestão global que
inclui estrutura organizacional, atividade de
planejamento, responsabilidades, práticas,
procedimentos, processos e recursos para
desenvolver, implementar, atingir, analisar
criticamente e manter política ambiental.”

Fonte: NBR ISO 14001



Universo a ser monitorado
Auditorias

Ambientais

Diagnóstico

Aspectos 

Ambientais

Conformidade

Legal

Estabelecer 
Padrões

Prestadores de serviços

Fornecedores

Concessionárias

Empresa

SGA

ISO14001



Compromissos de um SGA

 Com melhoria contínua

 Com proteção ambiental

 Com cumprimento da Legislação 

 Não exige  adoção da melhor tecnologia disponível



Sistema SGA

Opções Estratégicas

Requisitos Legais

Partes Interessadas

Política Ambiental

da Empresa

Melhoria Contínua

Sistemática de Identificação

Aspectos e Impactos Ambientais

Aspectos, impactos e

Riscos Significativos

Ações de Gerenciamento

Controles 

Operacionais
Monitoramento

Atendimento 

à Emergências
Objetivos e Metas

POP's/PAP's PMA's PAE PGA's



Modelo
(Base: 14001)

Fonte:PETILLO, 1997



Quem está interessado?



Instituto ETHOS ….

“…responsabilidade social empresarial (RSE) 
vai permitir a avaliação do papel das empresas 

na promoção de mudanças favoráveis às gerações 
futuras e à construção de um mundo melhor e mais 

justo …. Adotar uma gestão socialmente 
responsável implica, necessariamente, atuar 
buscando trazer benefícios para a sociedade, 

propiciar a realização profissional dos empregados 
e promover benefícios para os parceiros e para o 
meio ambiente, sem deixar de lado o retorno para 

os investidores. …”
(Instituto Ethos. Valores, Transparência e Governança. Disponível em 

<http://www3.ethos.org.br/conteudo/gestao-socialmente-responsavel/valores-transparencia-e-
governanca/#.VUgb7UvEu78>. Acesso em 4.mai.2015)



BORGER, F.G. Responsabilidade social empresarial e sustentabilidade para a gestão empresarial. Disponível em 
http://www3.ethos.org.br/cedoc/responsabilidade-social-empresarial-e-sustentabilidade-para-a-gestao-empresarial/#.VUgdHEvEu79. 
Acesso em 4.mai.2015






