Responsabilidade socioambiental
Conceito
“o compromisso permanente dos empresários de adotar um comportamento ético e
contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando, simultaneamente, a
qualidade de vida de seus empregados e de suas famílias, da comunidade local e da
sociedade como um todo". Pode ser entendida também como um sistema de gestão
adotado por empresas públicas e privadas que tem por objetivo providenciar
a inclusão social (Responsabilidade Social) e o cuidado ou conservação
ambiental (Responsabilidade Ambiental).”

Parâmetros
•

Bom relacionamento com a comunidade
Uma comunidade pode ter seus limites definidos de acordo com características
que signifiquem algo para nós, investigadores humanos. Mas ela também pode ser
definida a partir da perspectiva de um determinado organismo da comunidade. Por
exemplo, as comunidades possuem estrutura trófica, fluxo de energia, diversidade
de espécies, processos de sucessão, entre outros componentes e propriedades.

Ecologia

Do ponto de vista da ecologia, comunidade
-

também

chamada biocenose -

é

a

totalidade dos organismos vivos que fazem
parte do mesmo ecossistema e interagem
entre si, corresponde, não apenas à
reunião de indivíduos (população) e/ou sua
organização social (sociedade) e sim ao
nível mais elevado de complexidade de um
ecossistema.

Sociologia
Uma comunidade é um conjunto de pessoas
que se organizam sob o mesmo conjunto de
normas, geralmente vivem no mesmo local,
sob o mesmo governo ou compartilham do
mesmo

legado

cultural

e

histórico.

Os

estudantes que vivem no mesmo dormitório
formam uma comunidade, assim como as
pessoas que vivem no mesmo bairro, aldeia
ou cidade.
Política
Politicamente, a comunidade é um grupo
de países que se associam para atingir
determinados objetivos comuns. A União
Europeia começou

por

chamar-

se Comunidade Econômica Europeia. Os
países

da África austral

numa Comunidade

organizaram-se
para

o

Desenvolvimento da África
Virtual
E um exemplo de comunidade virtual, que
se forma em torno de um

site de

colaboração e possui funcionalidades como
fóruns e compartilhamento de conteúdo.

Política ambiental

É um modelo de administração adotado por um
governo ou empresa para se relacionar com o meio
ambiente e os recursos naturais. Devem criar ações
que visem a redução do consumo de energia, o
desperdício de água, incentivando o seu consumo
racional. O Governo deve priorizar projetos voltados
para a educação ambiental, principalmente em
escolas, de arborização urbana, o planejamento de
preservação de áreas verdes e o uso, sempre que
possível, de fontes de energia limpa como, por
exemplo, eólica e solar.
As empresas que geram qualquer tipo de poluição em seu
processo produtivo devem adotar medidas eficazes para que
estes poluentes não sejam despejados no
meio ambiente (ar, rios, lagos, oceanos e
solo), devem criar produtos com baixo
consumo de energia e, sempre que
possível, usar materiais recicláveis.

Implantação das normas do ISO 14000 e obtenção do certificado.

A norma ISO 14000 certifica que a empresa possui um sistema de gestão ambiental,
portanto, possui procedimentos de controle ambiental, registra-os e divulga-os para
os órgãos de controle ambiental, para o mercado e para a sociedade.

•

Garantia de segurança dos empregados e das comunidades vizinhas

A segurança tem que ser comparada e contrastada com outros conceitos
relacionados: segurança, continuidade e confiabilidade. A diferença chave entre a
segurança e a confiabilidade é que a segurança deve fazer exame no cliente das
ações dos agentes maliciosos ativos que
tentam causar a destruição. A segurança,
como

bem

comum,

é

divulgada

e

assegurada por meio de um conjunto de
convenções sociais, denominadas medidas
de segurança.

•

Uso de tecnologia limpa

As
tecnologias
limpas
foram
concebidas para substituir processos
que denigrem e acabam com o meio
ambiente. São conhecidos também
como processos verdes e sustentáveis
que utilizam alternativas e novas
tecnologias para produzir a mesma
quantidade de energia ou produtos
sem que haja poluição ambiental.
Energia eólica, solar, biomassa,
maremotriz, biocombustível, entre outras, são exemplos pilares dessa ecotecnologia
na área de produção energética. Essas tecnologias limpas não se esgotam, mesmo
com o uso constante, são infinitas, ao contrário do petróleo e carvão, por exemplo, que
são recursos finitos na natureza.

Associação das ações ambientais com os princípios estabelecidos na carta para
o desenvolvimento sustentável:
“O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias
necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível
satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural,
fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as
espécies e os habitats naturais. ”
O campo do desenvolvimento sustentável pode ser conceitualmente dividido em três
componentes:
Sustentabilidade Ambiental

Sustentabilidade Econômica

Sustentabilidade Sociopolítica

A Coopestado, ao longo dos últimos anos, buscou avaliar o grau de exposição da
cooperativa ao risco socioambiental.
Assim, percebemos que mediante uma linha de crédito que não contempla grandes
investimentos, mas que nos proporciona uma rotatividade mensal de cooperados
bastante expressiva, realizamos a revisão dos nossos processos onde:
1. Implementamos

o

atendimento

agendado

melhorando

significativamente nossa relação, acomodação e comunicação com
nossos cooperados;
2. Eliminamos a exigência de cópias e passamos a scanear documentos
originais como, identidade, CPF, contracheques e comprovante de
residência.
Nossas instalações também passam por mudanças contínuas:
1. Troca de todos os aparelhos de ar condicionado por outros que não utilizem gás
CFC;
2. Substituição de todas as lâmpadas fluorescentes por led;
3. Substituição de torneiras comuns por econômicas;
4. Mudanças nas exigências para contratação de fornecedores que devem ser
condizentes com nossos princípios socioambientais;
5. Coleta interna de lixo seletivo;
6. Investimentos na Qualidade de Vida no Trabalho – QVT oferecendo aos nossos
colaboradores um ambiente físico melhor em condições de segurança, saúde
no trabalho, horários razoáveis de trabalho de acordo com as normas e
organização para o desempenho das funções
Ergonomia

a. Compensação justa utilizando um
padrão de honestidade que considere
uma remuneração adequada e
respeito à igualdade de direitos;

b. Oportunidade de desenvolvimento, capacitação,
autonomia no trabalho, habilidades
identidade da tarefa, informações;

múltiplas,

c. Oportunidade de crescimento pessoal contínuo
valorização
do
colaborador
destacando-se
dimensões de oportunidade de carreira, aplicação
dos conhecimentos, desenvolvimento pessoal;

d. Integração social com ênfase nas
relações interpessoais na qual assume uma
dimensão importante da qualidade de vida
no trabalho;

e. Constitucionalismo na organização do
trabalho nos aspectos de privacidade,
liberdade, equidade no tratamento e aplicação
de processo, liberdade de expressão (forma
como o colaborador pode expressar seu ponto
de vista aos superiores, sem medo de
represálias);

f. Condições de equilíbrio entre o espaço total da
vida do colaborador: o trabalho e as atividades
fora deste;

g. Relevância social da vida no trabalho nos
aspectos como a imagem da empresa, sua
responsabilidade
social,
responsabilidade
pelos serviços prestados e práticas de
emprego.
7. Em breve, realizaremos a troca do material descartável por biodegradável.
Nosso planeta está “doente” e para “curá-lo” e garantir o futuro das novas gerações se
faz necessário conscientizar toda a sociedade e agir com responsabilidade
socioambiental sempre.

