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Resumo  

Vivemos o momento da consciência ambiental no qual o pensamento da sociedade está voltado 

para o que está acontecendo com o planeta. A forma de crescimento econômico que adotamos 

no passado ainda é a principal vilã dos tempos modernos. Hoje, tentamos modificar o grande 

mal que foi feito por gerações passadas que visavam apenas o lucro das empresas. É necessária 

uma mudança de paradigma por parte da população mundial e organizações, deve-se modificar 

os modelos de produção e consumo adotados pelo ser humano. Para que isso ocorra é necessário 

a implementação de um novo modelo de crescimento, voltado para o desenvolvimento 

socioeconômico das empresas e da sociedade. Através de pesquisa bibliográfica, foi efetuada a 

coleta de dados com base histórica, auxiliando na interpretação das informações, acerca das 

teorias que norteiam a temática do desenvolvimento socioeconômico empresarial. Esse trabalho 

tem como objetivo demonstrar a importância do investimento no meio ambiente para garantir 

a sobrevivência das empresas no mercado competitivo atual. De forma específica, a pesquisa 

objetiva analisar a mudança de paradigma no meio empresarial; realizar um levantamento da 

importância da conscientização ambiental nas empresas e na sociedade; abordar a importância 

do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) no interior das empresas; analisar os programas 

socioambientais no ramo empresarial; expor a situação atual das empresas sustentáveis. Após 

análise de diversos dados foi possível evidenciar como o desenvolvimento socioeconômico é 

importante para o desenvolvimento ambiental e humano, compensando as classes sociais menos 

favorecidas e levando para bem próximo das organizações a tão sonhada sustentabilidade. 

Ainda é necessário grandes investimentos e mudanças de paradigmas até que se possa ter 

resultados satisfatórios e concretos transformando a sociedade em um ambiente mais humano 

e rompendo a segregação de classes. Assim teremos uma sustentabilidade verdadeira aliando a 

sustentabilidade a qualidade de vida.  
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