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RESUMO

Cuidar do planeta é responsabilidade de todos, governo, empresa e cidadãos e essa é uma questão que dever ser considerada essencialmente 
ética. Diversos artigos trazem conceitos importantes ligados aos principais problemas ambientais mundiais causados pelas empresas. A dimensão 
ética é uma parte decisiva dentro do conceito de qualidade que a empresa apresenta à sociedade. Nesse sentido, este estudo buscou discutir o 
lugar da ética nas relações das empresas com o meio ambiente, a fim de saber se é possível uma empresa ser ética; se é desejável uma empresa 
ser ética e, saber o que a responsabilidade ambiental representa nas empresas estabelecendo os limites entre responsabilidade ambiental e o 
marketing. Para tanto optamos por um estudo baseado em uma revisão bibliográfica em artigos técnicos da área e na análise da declaração dos 
termos de responsabilidade socioambiental da empresa PUMA que já foi considerada a empresa mais ética do mundo. Os estudos indicaram 
inicialmente que pessoas imaturas não podem ser éticas. Empresas imaturas tampouco. Elas podem trabalhar no sentido de se tornarem éticas, 
mas não podem ser éticas sem amadurecer. Podemos citar a marca de calçados e roupas Puma, que em 2012 foi considerada, segundo a 
consultora britânica Eiris, a empresa mais ética do mundo. Segundo pesquisas realizadas na Universidade Harvard, a respeito de como o nível de 
maturidade influencia o comportamento corporativo, concluíram que empresas éticas e maduras apresentam um desempenho 160% melhor que 
as menos éticas. Ainda de acordo com as pesquisas realizadas percebemos que empresas éticas acabam aproximando e proporcionando uma 
integração entre corpo direcional e colaboradores refletindo em um cuidado maior para com os clientes e fornecedores. A empresa que se se 
mostrar ecologicamente responsável preservará a sua manutenção no mercado, pois a preocupação com o meio ambiente refletirá o seu 
posicionamento ético. Como exemplo a empresa Puma que desenvolveu uma embalagem - batizada de Clever Little Bag - de alta eficiência que se 
propõe a reduzir em 25% as emissões totais de carbono, além de minimizar o uso de água, energia e resíduos finais. Segundo informações 
levantadas (ECO D), podemos verificar que essa medida ecológica representou para empresa, além de um melhor posicionamento de sua marca, 
diversos benefícios para o meio ambiente. Essa economia representa 8500 toneladas de papel, 20 milhões de megajoules de energia, 10 mil 
toneladas de CO2 e 1 milhão de litros de diesel e de água economizados somente na produção. Neste caso, além de reduzir seus impactos 
ambientais durante a produção e distribuição dos produtos, a empresa aumentou a sua margem de lucro, tanto pela redução de custos, quanto 
pela simpatia de seus consumidores. Ainda abordamos neste estudo os limites entre responsabilidade ambiental e marketing. Podemos adotar 
como limites entre responsabilidade ambiental e marketing, a adequação das empresas às leis dos órgãos reguladores e às auditorias de 
certificação, pois assim, estas estariam se projetando para agir de maneira socialmente responsável. Esta seria uma linha divisória, uma vez que a 
empresa poderia medir a nocividade de seu produto final no mercado e tomar providências para atenuar o impacto ambiental, conforme 
exemplo apresentado da empresa PUMA. Destaca-se que para que tenhamos ética, seja no campo individual ou coletivo, precisamos de 
maturidade do ser social, ou seja, deve haver evolução dos valores morais para que a ética surja em qualquer campo. Concluímos que é possível 
uma empresa ser ética e é desejável que esta empresa seja ética, uma vez que a preocupação com o meio ambiente refletirá o seu 
posicionamento ético. Dessa forma, a combinação de iniciativas de responsabilidade social corporativa com as atividades da empresa, gera a 
predisposição do consumidor em manter ou iniciar as suas transações de consumos com esta empresa, fazendo com que ele se mantenha no 
mercado e aumente a sua participação neste.
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