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O objetivo deste trabalho é analisar os Sistemas de Gestão Integrados 

(SGI) no desempenho organizacional sob a óptica do Triple Bottom 

Line (TBL), verificando se esta implementação integrada auxilia a 

empresa a se tornar mais sustentável. AA metodologia de pesquisa é 

composta por estudos de casos em duas empresas de setores de 

serviços e transporte e que tenham implantado sistemas de gestão de 

maneira integrada (ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001), os 

resultados obtidos mostram que a certificação auxilia no 

desenvolvimento de ações sustentáveis, resultando em impactos 

econômicos, ambientais e sociais positivos, entretanto os impactos 

sociais e ambientais são mais evidenciados pelas empresas estudadas.  

 

Palavras-chave: Sistemas de Gestão Integrados; Sustentabilidade; 

Triple Bottom Line. 
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1. Introdução 

É crescente a preocupação das organizações com a sustentabilidade, o impacto das 

atividades organizacionais no ambiente e na sociedade, bem como com o aspecto tradicional 

de viabilidade econômica (ADAMS; MUIR; HOQUE, 2014). 

Em resposta a esta pressão, muitas organizações começaram a desenvolver estratégias 

sustentáveis baseadas no Triple Bottom Line (TBL), buscando alcançar um desempenho: 

econômico, ambiental e social (ROCHA; SEARCY; KARAPETROVIC, 2007; 

STREIMIKIENE; SIKSNELYTE, 2016) 

Uma abordagem que fornece a estrutura necessária para o enfoque no desempenho 

sustentável é o Sistema de Gestão Integrados (SGI). Os sistemas de gestão podem incluir a 

certificação de gestão da qualidade (ISO 9001), gestão ambiental (ISO 14001), saúde e 

segurança ocupacional (OHSAS 18001). Essas normas apresentam princípios e técnicas de 

gestão, similares que podem ser implantadas conjuntamente, com o intuito de: obter qualidade 

nos processos produtivos, produzir sem agredir o meio ambiente, promover o 

desenvolvimento sustentável e preocupar-se com a qualidade de vida dos colaboradores 

(ASIF; SEARCY, 2014; ELENA WINDOLPH; SCHALTEGGER; HERZIG, 2014) 

O objetivo desse artigo é analisar os sistemas de gestão integrados e o desempenho das 

empresas, baseado no TBL, verificando se essa integração, induz as organizações a serem 

mais sustentáveis. Para conduzir este objetivo o método de pesquisa selecionado é o estudo de 

caso conduzido em duas empresas que implantaram integradamente as certificações ISO 

9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. 

Assim, o artigo esta estruturado em cinco seções, a primeira apresenta a Introdução ao 

tema; uma breve Revisão Teórica é apresentada no seção 2. O método de pesquisa na seção 3, 

os resultados e discussões na seção 4 e por fim, as conclusões são apresentadas na seção 5. 

 

2. Revisão da literatura 

2.1 Sistemas de Gestão Integrados (SGI) 

A melhoria contínua do desempenho global de uma organização deve ser um objetivo 

sempre presente no desenvolvimento do SGI. A organização deve, portanto, direcionar este 
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objetivo para cada fase: planejar, fazer, verificar, agir, melhorar, de forma cuidadosa e 

metódica em cada fase do desenvolvimento do SGI (REBELO; SANTOS; SILVA, 2014). 

A integração dos sistemas de gestão pode ser definida como um processo capaz de 

unir diferentes funções específicas de um sistema em um único e eficaz (BECKMERHAGEN 

et al., 2003). 

A integração acontece quando são apresentados elementos similares nos processos dos 

sistemas, os comumente integrados são os sistemas normativos de gestão da qualidade (ISO 

9000), gestão ambiental (ISO 14000) e segurança e saúde ocupacional (OHSAS 18000). 

Os sistemas de gestão têm elementos estruturais comuns. Em geral, começam com 

uma política que deve ser desenvolvida e promovida pela alta direção. Na sequência, exigem 

que a organização desenvolva o planejamento do seu sistema de gestão e estabeleça os 

objetivos e metas que permitam aferir o sucesso de seus planos. Após a conclusão dessa 

atividade realiza o planejamento, requer a implementação e operação (RIBEIRO NETO; 

TAVARES; HOFFMANN, 2008).  

Essas normas exigem que as organizações formulem políticas, definam papéis e 

responsabilidades, para atribuir representantes da administração e para treinar o pessoal 

Wilkinson e Dale (1999). Na prática, é difícil lidar com sistemas distintos de gestão em 

relação à qualidade, meio ambiente e saúde ocupacional e segurança e assegurar o seu 

alinhamento com a estratégia da organização (WILKINSON; DALE, 1999). Por isso, o SGI 

tem atraído a atenção de acadêmicos e profissionais (ZENG; SHI; LOU, 2007). 

Nesse sentido, portanto, o SGI pode garantir as exigências de uma regulamentação 

cada vez mais rigorosa, respeitando o ambiente e preocupando-se continuamente com a saúde 

e a segurança das pessoas no trabalho. Considerando a dimensão ambiental e social, a 

satisfação do cliente, pois são sistemas compatíveis com um único intuito: obter resultados 

cada vez melhores para as organizações que os adotem (RIBEIRO NETO; TAVARES; 

HOFFMANN, 2008; WENIG; REFFLINGHAUS, 2015).  

Existem diversos modelos de integração, os propostos pelos autores no Apesar da 

implantação das certificações serem voluntárias, esta tem sido considerada essencial para o 

negócio e a sustentabilidade das corporações (MOHAMAD et al., 2014). 

 

2.2 Desempenho baseado no Tripe bottom line (TBL) 
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Muitas organizações começaram a desenvolver estratégias sustentáveis baseadas no 

Triple Bottom Line (TBL), buscando alcançar um desempenho: econômico, ambiental e social 

(ROCHA; SEARCY; KARAPETROVIC, 2007; STREIMIKIENE; SIKSNELYTE, 2016). 

Para Bennett e James (1997) e Streimikiene e Skisnelyte (2016), a medição de 

desempenho em sustentabilidade e gestão pode ser definida como a mensuração e gestão da 

interação entre as empresas, a sociedade, o meio ambiente e qualidade de vida. As razões para 

agir de forma sustentável podem surgir da cultura da empresa, a pressão do mercado, 

orientada pelos concorrentes e por pedidos de clientes (REFFLINGHAUS; KLUTE-WENIG, 

2015). 

No entanto, desenvolver essas estratégias de medição de desempenho, ainda 

permanece difícil de ser implementada e analisada na prática (ROBINSON, 2003). A falta de 

uma estrutura para integrar a sustentabilidade e analisar o seu desempenho nos processos de 

negócios tradicionais apresenta-se como uma das maiores lacunas, que impede a sua 

implementação em todo nível organizacional.  

Uma abordagem que fornece a estrutura necessária é o Sistema de Gestão Integrados 

(SGI).  

 

 

 

 

 

 

Quadro  são bem distintos e devem ser adaptados ao ambiente em que se deseja 

inseri-los. Ressalta-se que, independentemente do modelo implantado, inúmeros benefícios 

podem ser alcançados, como: a criação de um manual comum; garantia de alinhamento das 

normas; diminuição de procedimentos burocráticos nas empresas; redução da duplicação de 

tarefas; minimização da confusão no que se refere aos padrões das normas e envolvimento 

dos trabalhadores como ativos da organização. 

Apesar da implantação das certificações serem voluntárias, esta tem sido considerada 

essencial para o negócio e a sustentabilidade das corporações (MOHAMAD et al., 2014). 
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2.2 Desempenho baseado no Tripe bottom line (TBL) 

Muitas organizações começaram a desenvolver estratégias sustentáveis baseadas no 

Triple Bottom Line (TBL), buscando alcançar um desempenho: econômico, ambiental e social 

(ROCHA; SEARCY; KARAPETROVIC, 2007; STREIMIKIENE; SIKSNELYTE, 2016). 

Para Bennett e James (1997) e Streimikiene e Skisnelyte (2016), a medição de 

desempenho em sustentabilidade e gestão pode ser definida como a mensuração e gestão da 

interação entre as empresas, a sociedade, o meio ambiente e qualidade de vida. As razões para 

agir de forma sustentável podem surgir da cultura da empresa, a pressão do mercado, 

orientada pelos concorrentes e por pedidos de clientes (REFFLINGHAUS; KLUTE-WENIG, 

2015). 

No entanto, desenvolver essas estratégias de medição de desempenho, ainda 

permanece difícil de ser implementada e analisada na prática (ROBINSON, 2003). A falta de 

uma estrutura para integrar a sustentabilidade e analisar o seu desempenho nos processos de 

negócios tradicionais apresenta-se como uma das maiores lacunas, que impede a sua 

implementação em todo nível organizacional.  

Uma abordagem que fornece a estrutura necessária é o Sistema de Gestão Integrados 

(SGI).  

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Níveis de Integração 
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Fonte: Adaptado de Bernardo et al. (2008). 
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O desenvolvimento sustentável é comumente definido como o processo de "satisfazer 

as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir 

suas próprias necessidades" (WCED, 1987). Para ser sustentável, uma empresa precisa ser 

capaz tanto de assegurar os seus direitos de funcionar e de obter lucro. Portanto, é importante 

para a empresa alcançar o desempenho econômico, ambiental e social, conceito conhecido 

como Triple Bottom Line (TBL) (WRI, 2002). 

O TBL dá apoio para que as decisões do presente levem em consideração não somente 

os tradicionais fatores econômicos, mas também os fatores sociais e ambientais, a fim de 

garantir a perpetuidade da empresa. Essa característica justifica a proximidade do conceito do 

TBL ao conceito de sustentabilidade. 

Medir o desempenho na busca pela sustentabilidade tem sido uma questão importante 

para empresas, mas ao mesmo tempo complexa. Assim, os indicadores de sustentabilidade 

baseados no conceito do TBL estão organizados em três categorias: Econômico, Ambiental e 

Social.  

Os indicadores econômicos incluem proxies relacionadas ao impacto da organização 

sobre os recursos ao nível do acionista e em outros sistemas econômicos em nível local, 

nacional e global. Isso abrange também questões relacionadas com remunerações pagas aos 

empregados e dinheiro recebidos de clientes, por exemplo. Os indicadores ambientais lidam 

com a medição do impacto de uma organização sobre o meio ambiente através de seus 

produtos e serviços e suas atividades. Enquanto que os indicadores sociais lidam com práticas 

trabalhistas, direitos humanos entre outros (HŘEBÍČEK et al., 2012). 

 

 

3. Método de pesquisa 

Segundo Eisenhardt (1989) o método de estudo de caso é uma investigação sobre a 

compreensão da dinâmica presente dentro de uma configuração única. E tipicamente combina 

a coleta de dados de arquivos, entrevistas, questionários e a observação in loco. 

Para esse estudo foram selecionadas duas empresas, para a confecção dos estudos de 

casos, pois segundo Yin (2003) os estudos de casos múltiplos permitem que se obtenham 
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conclusões analíticas e, consequentemente, contribuam com a análise comparativa e objetivo 

apresentado neste trabalho. Além, de aumentar a validade externa, ajuda a proteger a pesquisa 

do viés do observador (VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002).  

Os critérios de seleção dos casos foram: possuir e ter integrado as certificações durante 

o processo de implantação, desenvolver ações sustentáveis, ser de diferentes setores 

industriais e estarem dispostas a disponibilizar ao pesquisador documentos e acessos a 

stakeholders chave. A unidade de análise das empresas selecionadas são os departamentos de 

sistemas de gestão integrados e/ou sustentabilidade, caso a empresa não tenha formalizado 

algum dos departamentos citados, fica a critério da empresa apresentar o departamento 

responsável pelo assunto e quem será entrevistado. 

Os principais elementos a serem investigados no estudo de campo são: caracterização 

da empresa, a estrutura do departamento de sistemas certificáveis, o processo de integração e 

implantação das certificações, desafios e dificuldades de manter o SGI, benefícios alcançados 

com a integração, analisar a relação entre SGI e sustentabilidade, ações sustentáveis 

desenvolvidas por cada empresa e relacionar desempenho e implantação dos sistemas 

certificáveis de gestão integrados. 

A coleta dessas informações para os casos será feita por meio de visitas em cada 

empresa, entrevistando o responsável pela gestão dos sistemas normativos e o gestor da 

sustentabilidade ou membro designado pela empresa. As entrevistas foram gravadas e depois 

de redigidas foram enviadas para as empresas para análise do conteúdo a ser publicado neste 

trabalho. 

 

4. Resultados e discussões 

Os estudos de casos foram realizados em duas empresas sendo que o critério de 

seleção dos casos atendeu aos seguintes aspectos: possuir certificações e ter integrado as 

certificações durante o processo de implantação e desenvolver ações sustentáveis 

Para preservar a identidade das empresas analisadas neste estudo nomeou-se as 

empresas de 1 e 2, as empresas selecionadas são de diferentes setores econômicos, cuja planta 

industrial entrevistada está localizada na cidade de São Paulo e região. As características das 

empresas selecionadas são apresentadas no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Características das empresas 

 Empresa 1 Empresa 2 

Número de Colaboradores 1.174 9.612 

Composição do capital social Privado Público e Privado 

Setor Serviços Transporte 

Produtos vendidos/Serviços 

oferecidos 

 Soluções ambientais em: 

 Tratamento e Destinação de 

resíduos 

 Recuperação e Valorização de 

resíduos 

 Logística Reversa 

 Engenharia e Consultoria ambiental 

 Óleo e Gás e Entre outras. 

Transporte público 

Normas integradas 

ISO 9001 

ISO 14001 

OHSAS 18001 

ISO 9001 

ISO 14001 

OHSAS 18001 

  

Para as empresas analisadas os passos para a integração dos sistemas de gestão foram:  

 “Quando vamos implantar algo novo, sempre criamos programas que 

melhorem a comunicação entre os colaboradores, utilizamos programas e 

ferramentas da qualidade que auxiliem o envolvimento dos colaboradores e 

iniciem os processos de melhoria contínua e conscientização de todos sobre 

os próximos passos que a empresa quer atingir. Utilizamos de programas, 

por exemplo, programa kaizen, este é programa de reconhecimento dos 

trabalhos dos colaboradores e também ouve sugestões dos mesmos, 

buscando a melhoria dos processos.” (Engenheiro Ambiental – Empresa 1). 

As etapas de implantação seguidas pela Empresa 1 está mais próxima das etapas 

sugeridas por Jorgensen et al (2006) e Jorgensen (2008) em que os autores sugerem 3 passos 

para a implantação, a correspondência em que há referencia cruzada e coordenação interna da 

integração; o genérico que compreende os processos genéricos e tarefas no ciclo de gestão e 

por fim, a integração, criando uma cultura de aprendizado, participação e contínua melhoria 

do desempenho. 

Nota-se que a Empresa 1 utilizou de programas e ferramentas da qualidade que 

pudessem auxiliar no processo de integração e isto não foi mencionado pela empresa 2. 

“Por termos uma estrutura matricial, os departamentos se  organizaram 

internamente e depois identificaram os principais pontos e criaram um plano 

de ação para integrar as normas, simultaneamente com a ideia de criar um 

sistema integrado desde o inicio. Para o SGA teve mais treinamento e 
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envolvimento e o pessoal de linha de frente e mais envolvido que os de 

atividade meio, com o intuito de explicar e envolver os colaboradores nos 

processos, pois pela atividade que exerce a empresa não tem a obrigação de 

ter nenhuma certificação, porém optou-se por se certificar” (Coordenador de 

Sistemas de Gestão e Estudos Ambientais – Empresa 2). 

Para a Empresa 2 o processo de integração se aproxima as etapas apresentadas por 

Wilkinson e Dale (1999), na Etapa 1 os sistemas de gestão são individuais e começa a ser 

integrado de acordo com as funções e atividades da organização; na Etapa 2 a documentação 

é combinada e integrada; na Etapa 3 há a integração dos sistemas de gestão certificáveis ou 

não, o que acontece na Empresa 2, pois a empresa é grande e dividida em vários 

departamentos que possuem diferentes sistemas de gestão não certificáveis, e que aos poucos 

estes sistemas incorporaram os elementos dos sistemas certificáveis. Por último na Etapa 4 os 

sistemas de gestão certificáveis e não certificáveis estão alinhados para apoiar a estratégia 

global política e objetivos do negócio. 

A Empresa 2 enfatizou o envolvimento do recurso humano como elemento a ser 

considerado nas etapas da integração, o que não foi enfatizado na literatura pelos autores 

apresentados no Quadro 1 

Identificados os passos para a integração, as empresas foram questionadas sobre como 

a integração de sistemas de gestão afeta e afetou as operações, assim as Empresas analisadas 

foram unânimes em afirmar que alterou a maneira de produzir os resultados “Com a 

implantação integrada “ficou mais visível algumas ações de qualidade, buscando a melhoria 

contínua; ambiental combate aos desperdícios e de segurança, antecipando ações que poderão 

causar acidentes” (Empresa 1). Para a Empresa 2 melhorou a conscientização dos 

colaboradores, os resultados com a padronização dos processos auxilia na produtividade e 

consequentemente aumenta os resultados financeiros da organização. 

Durante o processo de integração das normas, alguns pontos positivos e negativos 

foram elucidados pelas empresas, conforme Quadro 1. 
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Quadro 1 - Aspectos positivos e negativos da integração das normas 

Empresas Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

1 
 Quando os departamentos trabalham 

juntos melhora o envolvimento da 

equipe. 

  Não houve. 

2  Melhorou os processos 

 Dificuldade de convencer as 

pessoas a abandonar soluções 

antigas (antes da integração). 

  

Como aspecto negativo nota-se que as empresas ressaltaram fatores do 

comportamento humano como envolvimento dos colaboradores e dificuldade de convencer a 

equipe, isto mostra a importância do impacto da cultura no processo de integração dos 

sistemas de gestão. 

Nota-se que com a integração dos sistemas de gestão as empresas conseguiram maior 

aderência do pessoal, envolvimento e trabalho em equipe dos colaboradores. 

Em geral, as empresas não divulgaram os valores financeiros obtidos com a 

integração, com exceção da Empresa 1. As empresas afirmam que em cada ação de qualidade, 

ambiental ou saúde e segurança no trabalho afetam positivamente os resultados financeiros da 

empresa, como por exemplo, reduzindo o número de acidentes e reutilização de resíduos ou 

redução de consumo de água afeta a operação, tendo que criar novos métodos de trabalho, 

mas no final o ganho financeiro aumenta. 

Para a Empresa 1 que fornece soluções ambientais para os colaboradores o 

relacionamento direto com os stakeholders, como por exemplo, escolha de fornecedores com 

certificação não foi afetada. Entretanto a empresa precisa ter a certificação para fazer parte da 

cadeia dos seus clientes.  

Em relação a Empresa 2 o relacionamento com os stakeholders não mudou, pois, cada 

contratação de fornecedor, por exemplo, passa por um processo de licitação pública onde os 

requisitos mínimos exigidos para a contratação do fornecedor é de conhecimento público e as 

empresas contratadas geralmente são de grande porte e já possuem as certificações, mesmo a 

Empresa 2 não exigindo. 

Em relação aos clientes as empresas analisadas afirmam que o cliente final não 

consegue perceber com precisão se a empresa possui ou não as certificações, as melhorias são 

internas, mas o cliente final tem acesso a este tipo de informação apenas se consultar 
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relatórios das empresas ou websites, e apenas quando a empresa faz algum tipo de marketing 

ou recebe premiações. 

Durante o processo de integração é necessário o apoio dos colaboradores, a 

comunicação da liderança e/ou gestores foi considerado por todas as empresas como fator 

organizacional que pode influenciar positivamente este processo. Assim como, oferecer 

treinamentos para os envolvidos sempre com um discurso claro do que acontecerá, as metas a 

serem alcançadas e os objetivos a serem atingidos. 

Nota-se que com a implantação e integração dos sistemas as empresas analisadas 

apresentaram ações sustentáveis baseadas no triple bottom line, principalmente as 

relacionadas às ambientais e econômicas, porém quando questionadas sobre a relação entre a 

implantação das normas e o aumento de ações sustentáveis, todas as empresas afirmaram que 

afeta positivamente e a empresa tende a ter ações voltadas à sustentabilidade como 

consequência deste processo. O Quadro 4 apresenta as ações baseadas no TBL desenvolvida 

pelas empresas. 

Quadro 4 – Ações baseadas no TBL 
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Empresas  1 2 

Ações 

econômicas  

 SGQ : implantação de ferramentas 

internas voltada ao esforço da 

melhoria continua, com  foco no 

combate ao desperdício -  em 

2013 redução de custos de R$ 770 

mil; 

 SGA: programas de ecoeficiencia, 

biodiversidade, biogás, entre 

outros. 

 SGSST: em 2013 mais de 1.000 

dias sem acidentes. 

 Reduzir e economizar recursos; 

 Auxiliou no desenvolvimento de 

ações ambientais e de segurança e 

saúde no trabalho. 

Ações Sociais 

 Portas abertas 

 Bola escola 

 Programa Lan House 

 PEA Kids 

 Escola „Empresa 1‟ 

 Investimento em instituições 

como: GRAACC, Hospital 

Pequeno Príncipe, Programa de 

Educação Ambiental e Instituto 

Olga Kos 

 

 Programação cultural para a 

população que utiliza o transporte 

público; 

 Para os colaboradores: 

universidade corporativa; 

 Programas voltados ao empregado 

e sua família; 

 Programa de dependência 

química; 

 Áreas de lazer para os 

empregados; 

 Incentivo às práticas esportivas; 

 Redução de peso; e 

 Entre outras. 

Ações 

Ambientais 

 Reciclagem de lixo interno; 

 Reutilização de materiais, Energia 

e água; e 

 Prédios da empresa construídos 

com o conceito de Green 

building.. 

 Agregar qualidade de vida e 

qualificar a paisagem urbana no 

entorno dos projetos, trabalhando 

questões como manejo arbóreo, 

áreas contaminadas, disposições 

de resíduos e de solos e 

arqueologia. 

  

Para cada empresa foi questionada quais ações ambientais e sociais a empresa realiza, 

Quadro 4. 

Nota-se que todas as empresas realizam ações sociais e ambientais, sempre buscando 

apresentar e abrir a empresa para a comunidade em que está inserida, melhorar a qualidade de 

vida dos colaboradores, reduzir os impactos das ações no meio ambiente e como 

consequência, como afirmado:  “A realização de ações sociais melhora a imagem da empresa 

e faz com que a comunidade conheça suas atividades, isso gera lucratividade para a empresa a 

longo prazo” (Empresa 1).  

Assim, a afirmação de Jørgensen (2008) o SGI com foco em sustentabilidade melhora 

a relação com os stakeholders e seu desempenho organizacional pôde ser confirmada pelas 

empresas analisadas. “As ações sociais auxiliam a motivar os colaboradores, por 

consequência, conseguimos maiores resultados financeiros para a empresa” (Empresa 2). 
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Isto afirma o que os autores Rebelo, Santos e Silva (2014) apresentam que  mais do 

que nunca, atualmente a questão e o foco da sustentabilidade têm priorizado cada vez menos 

os resultados financeiros e enfatizado o desempenho ambiental e social das organizações. 

Pode-se facilmente identificar as ações ambientais e sociais das empresas analisadas, 

verificando os relatórios de sustentabilidade disponíveis nos websites das empresas, e nota-se 

que a ênfase é maior para as ações ambientais em um primeiro momento. Entretanto, quando 

questionados sobre as ações sociais, nota-se que a quantidade de ações sociais supera as 

ambientais, porém, quando questionados sobre as ações econômicas as empresas mencionam 

apenas que as ações sociais e ambientais são consequência para as melhorias econômicas da 

empresa e como afirma a Empresa 1 “hoje vale mais apresentar ações sociais e ambientais do 

que focar apenas no lucro e rentabilidade da empresa, pois pensamos em fidelizar o cliente 

(novas gerações) a longo prazo, esta é a nova tendência do mercado”. 

Apenas a Empresa 1 apresenta no seu relatório de sustentabilidade alguns indicadores 

de desempenho econômico. O desempenho é geralmente avaliado por indicadores qualitativos 

e quantitativos (SNOW; HREBINIAK, 1980). Um indicador quantitativo compreende um 

valor numérico (quanto), uma unidade de medida (TRADE, 1995). As Empresas 1 e 2 

utilizam dos indicadores GRI para avaliar o seu desempenho sustentável, anualmente realizam 

o balanço socioambiental das empresas. 

O GRI tem a visão de uma economia global sustentável onde organizações podem 

medir seus desempenhos e impactos econômicos, ambientais, sociais bem como os 

relacionados à governança, de uma maneira responsável e transparente. A missão da GRI é 

fazer com que a prática de relatórios de sustentabilidade se torne padrão, fornecendo 

orientação e suporte para as organizações (GRI, 2015).  Este indicador é o mais utilizado por 

ter divulgação internacional. Enquanto que o ISE é baseado no GRI e na ISO 26000, é 

composto por sete questionários divididos em: Geral, Natureza do Produto, Governança 

Corporativa, Econômico – Financeira, Ambiental, Social e Mudanças climáticas (ISE, 2015). 

Para a Empresa 1 “Sustentabilidade é uma demanda fundamental para a própria 

sobrevivência das empresas.” (Relatório de Sustentabilidade – Empresa 1, 2014).  

No relatório de sustentabilidade da Empresa 2 (2014): 

“Apoiado nos pilares da sustentabilidade em termos econômico, ambiental, 

social e urbano, a Empresa 3 segue no objetivo de oferecer transporte 

público com qualidade e soluções tecnológicas sustentáveis para atender a 

demanda da sociedade por mobilidade, qualificando o espaço urbano e o 
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meio ambiente e preservando o patrimônio histórico e cultural das áreas em 

que é implantada a rede metroviária.” 

 Note-se que as empresas reconhecem a importância e os benefícios da 

implementação de SGI e que iniciativas de sustentabilidade são criadas e desenvolvidas com 

mais facilidade após processos SGI. O envolvimento dos trabalhadores apareceu como um 

fator importante na implementação de integração e também para o desenvolvimento de ações. 

 O SGI melhora a imagem da empresa e, especialmente, a ISO 14001 e OHSAS 

18001 ajudam a desenvolver programas ambientais e sociais, mas ISO 9001 foi considerada a 

base para a normalização, o aumento da qualidade dos produtos, melhoria contínua dos 

processos e ações de sustentabilidade desenvolvidas , fazendo com que a empresa tenha maior 

destaque no mercado em que atua e obtendo assim maior retorno financeiro. 

5. Conclusão 

Este estudo se propôs a analisar os sistemas de gestão integrados e o desempenho das 

empresas, baseado no TBL, verificando se essa integração, induz as organizações a serem 

mais sustentáveis. Para conduzir este objetivo o método de pesquisa selecionado foi o estudo 

de caso conduzido em duas empresas que implantaram integradamente as certificações ISO 

9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. 

Os estudos de casos realizados sugerem que as empresas analisadas percebem que o 

SGI impacta positivamente o desempenho econômico, ambiental e social das organizações, 

desenvolvendo ações para a sustentabilidade. E que as ações econômicas não são enfatizadas 

isoladamente, de acordo com as empresas analisadas, as ações ambientais e sociais 

desenvolvidas acabam criando valor financeiro para a empresa. 

Ressalta-se ainda que no decorrer do estudo de caso, as empresas citaram que deve ser 

considerado o fator humano no processo de integração das normas e não apenas a cultura 

organizacional deve proporcionar um bom clima organizacional para isto e um bom 

gerenciamento da mudança colabora para a eficácia do SGI. 

Neste estudo de caso, analisaram-se diferentes setores e nota-se ainda, que não é 

apenas o tipo de empresa (setor) que influencia a relação entre SGI e o desempenho baseado 

no TBL, mas os objetivos estratégicos e a consciência ambiental da empresa e dos 

funcionários que influenciam esta relação.  
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Com os resultados do estudo de caso, notou-se que o fator humano precisa ser 

acrescentado as etapas dos modelos de integração, assim este estudo contribui para a teoria 

analisando os aspectos da integração e as ações de TBL desenvolvidas pelas empresas. 

Este trabalho limitou-se a estudar apenas duas empresas de diferentes setores, futuras 

pesquisas poderiam analisar outras empresas, ampliando a amostra ou selecionando apenas 

um setor para análise. 
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