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Introdução: O presente trabalho aborda o tema Tripé da Sustentabilidade através do
case da empresa Natura, onde seus três aspectos são amplamente tratados. Sabendo
que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades das gerações
atuais sem comprometer as gerações futuras, surge o conceito de tripé da
sustentabilidade, onde é preciso que haja uma sinergia entres os aspectos econômicos,
ambientais e sociais. O objetivo dessa definição é que para uma organização se tornar
sustentável, é preciso que ela seja também economicamente viável, além de haver
plena valorização do seu capital humano e aspectos ambientais e sociais. Objetivo: O
objetivo da síntese é relacionar o case da empresa natura com o tema sustentabilidade
embasado no tripé sustentável e seus três aspectos que devem trabalhar
dependentemente, interagindo de uma forma holística. Metodologia: A metodologia
utilizada neste trabalho será a pesquisa bibliográfica juntamente com estudo de caso. A
pesquisa bibliográfica foi elaborada a partir de livros, revistas e materiais
disponibilizados na internet. A escolha desse tipo de abordagem surge do interesse de
conhecer a importância da utilização do tripé de sustentabilidade nas corporações. Essa
pesquisa é de cunho acadêmico e para embasá-la foi utilizado o estudo de caso da
empresa Natura, que evidencia a sustentabilidade como estratégia mercadológica.
Resultados: Com o estudo de caso notou-se a presença dos três aspectos essenciais
para a formação do tripé sustentável através das ações desenvolvidas pela Natura,
sendo no aspecto de pessoas a valorização do capital humano através de cursos de
formação profissional como administração rural, contabilidade, artesanato, além de
certificação de qualidade de seus insumos. No aspecto Planeta toda matéria prima que
é absorvida da mata Amazônica é replantada em uma parceria da Natura com os
próprios agricultores. No aspecto lucro a Natura mostra que essa parceria é benéfica
para ambas as partes, ela qualifica os profissionais e obtém matéria prima de qualidade
para seus produtos mostrando que esse método de trabalho faz com que empresas que
optam por buscar resultados que integram os 3 Ps saiam na frente, obtendo vantagem
competitiva. Conclusão: Pode-se perceber através dos estudos que a empresa que
possui a junção das estratégias estudadas obtém um diferencial competitivo.
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