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A sustentabilidade empresarial remete a necessidade das empresas em preservar o meio 

ambiente. A adoção da sustentabilidade industrial além de ser uma medida ética e produtiva, 

também ganha um espaço cada vez maior em questão de aceitabilidade dos consumidores. A 

modernidade exige eficiência nos meios de emprego de materiais, principalmente nas 

indústrias para evitar desperdícios e danos ambientais, sendo assim a gestão ambiental nas 

empresas tem o intuito de averiguar e administrar recursos e processos para reduzir os 

impactos ambientais. Nesse sentido, o reuso de materiais e resíduos, eficiência no 

processamento de insumos, o uso racional de energia e uma adequada política de 

responsabilidade ambiental podem adequar a empresa a um cenário sustentável. Essa pesquisa 

traz como objetivo geral analisar de que forma a fábrica de calçados BIBI situada no 

Município de Cruz das Almas – BA está estruturada para minimizar o impacto ambiental. 

Quanto aos pressupostos metodológicos, trata-se de um estudo de caso único, descritivo e 

com enfoque qualitativo. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas com a 

participação de dois gestores da empresa BIBI, responsáveis pelas práticas de gestão 

ambiental. Como resultados parciais obteve-se a descrição de medidas educativas praticadas 

pela BIBI para promover a consciência sobre os impactos ambientais dos processos 

produtivos e a descrição de estratégias para o descarte e tratamento de resíduos. Será ainda 

elaborado um quadro comparativo com a opinião dos participantes da pesquisa sobre a 

eficácia das medidas adotadas pela BIBI para mitigar as consequências ambientais do 

processo produtivo o qual será socializado para comunidade.  
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