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Introdução: Com o avanço da tecnologia, o aumento da população e a intensa
exploração de recursos existentes a partir da Revolução industrial, intensificaram-se os
impactos ao meio ambiente que era visto como uma fonte inesgotável de suprimento
das necessidades humanas. Entretanto, o cenário atual difunde um novo conceito em
relação às atividades humanas que impactam o meio, a sustentabilidade, que é produzir
com foco no desenvolvimento em parceria com um ambiente preservado e contínuo
para as próximas gerações. Nela existe o tripé que abrange aspectos econômicos,
ambientais e sociais. Conhecidos como os 3P’s: people, planet e profit (pessoas,
planeta e lucro). Objetivo: Objetiva-se com esse artigo analisar e demonstrar a
importância dos conceitos e praticas da sustentabilidade e seu tripé em todos os
âmbitos de interação do ser humano, buscando uma inserção com a disciplina de
laboratório de responsabilidade social e projeto de extensão Consultoria ao 3º setor.
Metodologia: Foram utilizados vários métodos para a realização da pesquisa.  A
bibliográfica foi a partir de material publicado em artigo e em página na internet. A
qualitativa ocorre a partir da análise minuciosa dos dados indutivamente. A básica gera
conhecimentos sem aplicação prática e a exploratória proporciona familiaridade com o
problema.  Resultados: Além dos aspectos listados nos três Ps, o desenvolvimento
sustentável deve ser pensado por meio de outros aspectos, como as questões  políticas
e culturais. Eles são importantes para qualquer tipo de análise do tripé já que leva em
conta a premissa de que tudo está interligado. Os aspectos políticos têm a ver com a
prática adotada através das políticas adotadas seja por uma empresa ou por uma
determinada sociedade e Os aspectos culturais devem ser levadas em conta o tempo
todo. Quando a empresa está inserida em uma determinada sociedade, ela deve saber
as limitações e vantagens culturais da sociedade que a envolve. Como exemplo de
utilização do tripé pode-se destacar a Natura, empresa brasileira no ramo dos
cosméticos, que utiliza na dimensão ambiental água, energia, efluente e resíduos.
Custo, investimento e lucro na dimensão econômica e responsabilidade, satisfação e
sociedade na dimensão social.  Conclusão: Conclui-se que, o artigo em questão foi de
grande contribuição para o enriquecimento do aprendizado acadêmico e profissional de
todos envolvidos já que, tais questões são fundamentais nas organizações empresariais
da atualidade.
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