
SUSTENTABILIDADE

– Programa de responsabilidade ambiental

“A conscientização da sociedade em relação ao meio ambiente vem contribuindo 
de forma significativa  para  o  crescimento  da demanda de outro  tipo  de turismo,  que 
respeite as diferenças, que ofereça o específico e que utilize de forma sustentável  os 
recursos naturais e culturais” (ABIH). Isto só pode ser feito e comprovado oficialmente 
através de um Programa de Responsabilidade Ambiental.

O que é – Programa de Responsabilidade Social é documento elaborado com “um 
conjunto  de  atitudes,  individuais  ou  empresarias,  voltado  para  o  desenvolvimento 
sustentável  do planeta.  Ou seja,  estas  atitudes  devem levar  em conta  o crescimento 
econômico ajustado à  proteção  do meio  ambiente  na atualidade  e  para  as  gerações 
futuras, garantindo a sustentabilidade”. (Fonte: www.suapesquisa.com) 

Para que serve – Tem como função otimizar as práticas ambientais do contratante 
melhorando sua imagem perante seu público, o mercado, parceiros e a comunidade em 
geral.

Nossos serviços – Auxiliar o Poder Público, Iniciativa Privada, ONG’s, OSCIP’s e 
a Sociedade Civil  Organizada na elaboração, implantação e gestão de Programas de 
Responsabilidade Ambiental.

– Programa de responsabilidade social e social corporativa

“Responsabilidade  social  é  quando  as  empresas  (ou  organizações)  decidem, 
voluntariamente,  contribuir  para  uma sociedade  mais  justa  e  para  um ambiente  mais 
limpo.  O conceito  de responsabilidade social  pode ser  compreendido no nível  interno 
como  seu  relacionamento  com  os  trabalhadores  e,  a  todas  as  partes  afetadas  pela 
empresa e que, podem influenciar no alcance de seus resultados”. Ela de ser comprovada 
através de um Programa de Responsabilidade Social

O que é – Programa de Responsabilidade Social é documento elaborado com o 
objetivo e metas de integração da empresa ou organização para com seus colaboradores 
e comunidade do entorno.

Para que serve –  Traz como resultado a  melhoria  da imagem positiva para  a 
empresa ou organização. Popularidade dos seus líderes, que são vistos como cidadãos 
conscientes de sua função social.  Recebimento de um maior apoio por parte de seus 
colaboradores, que transmitem confiança e lealdade à empresa/organização. Melhora sua 
imagem e seu relacionamento com o governo. Maior apoio também por parte de seus 
fornecedores,  distribuidores  e  representantes  em  realizar  parcerias  com  a  empresa. 
Vantagem competitiva pela sua marca no mercado. Maior fidelização dos clientes atuais e 
potenciais. 

Nossos serviços – Auxiliar o Poder Público, Iniciativa Privada, ONG’s, OSCIP’s e 
a Sociedade Civil Organizada no planejamento, elaboração e gestão de Programas de 
Responsabilidade Social.


