
O QUE É A SUSTENTABILIDADE PARA A PHILIPS?

Gislaine Mendes DA COSTA (Unileste); Fabiana de Paula MOREIRA (Unileste); Rosemary GOMES

(Unileste); Pâmela Silveira Guimarães BATISTA (Unileste); Amanda Scofield CARNEIRO (Unileste);

Jenneffer Barbosa FERREIRA (Unileste); Bianca Silva GROSSI (Unileste)

Introdução: O presente trabalho trata-se de um projeto de extensão realizado dentro da
disciplina de responsabilidade social. Leva-se em consideração cinco abordagens,
primeiro a liderança, para que o líder possa influenciar os colaboradores. Depois
tem-se a intencionalidade que significa que deve-se contribuir com a mudança social.
A terceira abordagem seria o envolvimento do gestor, os gestores têm que ver os três
lados da empresa, econômico, social e ambiental. A quarta é o conhecimento da causa.
Por fim, mas não menos importante, tem-se a sustentabilidade, o compromisso com
ela, é necessário unir o econômico, com o social e com o ambiental. Objetivo: O
objetivo desse trabalho é relacionar os atos da empresa Philips com a sustentabilidade
e a responsabilidade social, tendo como base o Triple Bottom Line, conhecido também
como Tripé da Sustentabilidade, e aborda os temas, pessoas, planeta e lucro.
Metodologia: Para elaboração deste trabalho realizou-se pesquisas em livros, revistas e
sites, objetivando conhecer melhor o tema Tripé da Sustentabilidade e da
Responsabilidade Social. Utilizou-se também como referência o estudo de caso da
Philips, que visou ser uma empresa mais sustentável aplicando uma interação entre os
aspectos econômicos, sociais e ambientais de dentro para fora na organização,
trazendo sentido para os seus produtos. Resultados: Com o estudo de caso analisado,
notou-se a presença dos três aspectos essenciais para a formação do tripé da
sustentabilidade através das ações desenvolvidas pela Philips, onde percebe-se a
valorização das pessoas, da educação, e do compromisso com a natureza, com a
criação de projetos. No aspecto social a Philips possui vários projetos, um deles é
projeto “Aprendendo com a natureza” que trata-se de uma ação educativa da Philips
Brasil que foi criada com o objetivo de sensibilizar estudantes e educadores sobre os
temas que envolvem a sustentabilidade do planeta, com ênfase nas questões
energéticas. No aspecto ambiental a Philips possui o Programa EcoVision, que já está
em sua quarta versão, esse programa visa resumir os esforços na produção, objetivando
a eficiência da energia, se preocupando também com a matéria prima e com o descarte
e reciclagem dos produtos, já que o material utilizado contém química. No aspecto
econômico a Philips foi incluída no Índice Mundial de Desenvolvimento Sustentável
Dow Jones nos últimos cinco anos. Estabelece-se critérios de avaliação com base nas
performances econômica, ambiental e social que incorporam-se a sustentabilidade na
gestão de negócios.  Conclusão: Ao final da pesquisa pode-se concluir que deve-se
conscientizar gerações futuras de que pode-se produzir e suprir nossas necessidades de
forma que o impacto sobre o nosso planeta seja menor, e que para uma organização ser
sustentável ela deve possuir uma percepção da sociedade, da economia e do meio
ambiente.
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