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RESUMO 
 

A administração e a sustentabilidade têm ao longo do tempo, buscado meios de tornar 
a sua relação com o meio ambiente mais equilibrada e segura para a vida humana. 
Tratar de questões que inferem em uma reflexão acerca da preservação do meio 
ambiente e da relação que se estabelece entre o ser humano e a natureza em um 
cenário com constantes evoluções, tem se tornado uma necessidade científica. O 
presente trabalho tem como objetivo analisar as ações de sustentabilidade da 
empresa Disney entre os anos de 2016 e 2020 e traçar um paralelo com a Agenda 
2030. Trata-se de um estudo de caso, no qual estas ações foram levantadas. A 
consciência ambiental vem se tornando uma das preocupações principais da 
atualidade, sendo assunto de diversas conferências internacionais e discussões. Em 
consequência, a definição de sustentabilidade foi aos poucos sendo consolidada, 
colaborando para um entendimento melhor do assunto, a sua relevância e as 
inferências respectivas à sociedade. Para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e então cumprir a Agenda 2030, a Disney tomou medidas como a redução 
da emissão de gás carbônico, para viabilizar energia sustentável e de qualidade apra 
todos, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 
sustentável e fomentar a inovação, tomar medidas imediatas para combater a 
mudança climática e seus impactos; a redução no consumo de água potável, gerir de 
forma sustentável a água e proporcionar saneamento para todos, assegurar padrões 
de produção e de consumo sustentáveis, proteger, recuperar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas terrestres; a redução nos resíduos operacionais, 
assegurar padrões de produção e de consumo sustentável e tomar medidas imediatas 
para combater a mudança climática e seus impactos; e a Disney Conservation Found, 
para tornar as cidades e ambientes povoados por humanos inclusivos, 
seguros,resilientes e sustentáveis, proteger, recuperar e promover o uso sustentável 
dos ecossistemas terrestres, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a 
parceria global para o desenvolvimento sustentável. Conclui-se que a grande 
preocupação da empresa frente as questões de sustentabilidade em todo o planeta. 
A Disney vem honrando seus compromissos no que diz respeito a seus objetivos 
ambientais. As emissões de carbono da organização tiveram, até 2020, uma redução 
de 50% se comparados com os dados de 2012. Outros pontos alcançados foram o 
desvio de 60% dos resíduos operacionais de aterros e incineradores, bem como o 
alcance no desejo de manter o mesmo consumo de água de 2013. 

 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; Entretenimento; Agenda 2030. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISNEY COMPANY SUSTAINABILITY ACTIONS BETWEEN 2016 AND 2020: A 

PARALLEL WITH THE 2030 AGENDA 
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Management and sustainability have, over time, sought ways to make their relationship 
with the environment more balanced and safer for human life. Dealing with issues that 
lead to a reflection about the preservation of the environment and the relationship that 
is established between human beings and nature in a scenario of constant evolution 
has become a scientific necessity. This paper aims to analyze the sustainability actions 
of the Disney company between the years 2016 and 2020 and draw a parallel with 
Agenda 2030. This is a case study, in which these actions were surveyed. 
Environmental awareness has become one of today's main concerns, being the subject 
of several international conferences and discussions. As a result, the definition of 
sustainability has gradually been consolidated, contributing to a better understanding 
of the subject, its relevance, and the respective inferences to society. To achieve the 
Sustainable Development Goals and then meet the 2030 Agenda, Disney has taken 
actions such as reducing carbon emissions, to enable sustainable, quality energy for 
all, build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and 
foster innovation, take immediate action to combat climate change and its impacts, 
reduce drinking water consumption, sustainably manage water and provide sanitation 
for all, ensure sustainable production and consumption patterns, protect, restore and 
promote the sustainable use of terrestrial ecosystems; the reduction in operational 
waste, ensure sustainable production and consumption patterns and take immediate 
action to combat climate change and its impacts; and the Disney Conservation Found, 
to make cities and human-populated environments inclusive, safe, secure, resilient and 
sustainable, protect, restore and promote the sustainable use of terrestrial ecosystems, 
strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for 
sustainable development. We can conclude that the company is very concerned about 
sustainability issues all over the planet. Disney has been honoring its commitments 
with regard to its environmental goals. The organization's carbon emissions had, by 
2020, a 50% reduction if compared to 2012 data. Other points achieved were the 
detour of 60% of operational waste from landfills and incinerators, as well as achieving 
the desire to maintain the same water consumption as in 2013. 

 
 

Keywords: Sustainable Development; Entertainment; 2030 Agenda. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A Disney é a empresa de entretenimento na qual chama a atenção de toda 

população independente da idade. Segundo Santos (2016), é um modelo a ser 

seguido no que se diz respeito às áreas de administração, marketing, gestão de 

pessoas, gestão de negócios e turismo. A marca é conhecida pela excelência, 

criatividade,encantamento e pela forte cultura enraizada n os setores da organização. 

Cultura esta que também vem crescendo no âmbito ambiental da companhia. 

Numa sociedade como esta em que existe tamanha desigualdade social, uma 

empresa que vende o encanto e o sonho de “um mundo ideal” tem por convenção um 

dever comunitário com seu público devido ao seu poder de impactar socialmente a 

vida dos indivíduos. Impacto este que não se restringe apenas ao social como também 

ao ambiental. 

Nas últimas décadas temos vivenciado o avanço das tecnologias e, como 

consequência, do desmatamento e poluição, fatores que impactam diretamentena 

qualidade de vida dos seres do planeta. 

E, como nas demais áreas de excelência, a Disney não deixa a desejar neste 

aspecto. De acordo com o documento Corporate Social Responsabilityemitido pela 

própria empresa no ano de 2020, por ser um empreendimento funcionando em todo o 

globo, além de operar em diversas indústrias e geografias, os mesmos 

devemconsiderar uma grande e complexa gama de tópicos sociais e ambientais que 

devem ser seguidos para que tenham o nível de responsabilidade esperado. 

Apenas no ano de 2020, a empresa criou e sustentou vários projetos voltados 

para as questões ambientais, tais como a redução da emissão de gases nocivos, o 

redirecionamento de 60% dos produtos Disney que seriam enviados a lixões e/ou 

incinerados, a preservação das águas em seus parques além de mais de 100 

milhõesde dólares investidos na conservação da natureza nos 25 anos de criação do 

Disney Conservation Found (DISNEY, 2021). 

Tais fatores, entre mais casos relacionados ao tema na instituição, mostram a 

importância das pautas de conservação ambiental da organização e a necessidade 

de serem um exemplo para as demais. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 
 

Analisar as ações ambientais da Disney entre os anos de 2015 a 2020 e 

identificar nessas ações quais os objetivos do Desenvolvimento Sustentável da 

Agenda 2030 além dos que já vem sendo trabalhados. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Realizar um levantamento das ações ambientais divulgadas pelaDisney 

através de seus documentos oficiais, no período de 2015 a 2020; 

• Verificar se estas ações estão alinhadas com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 
3.1 O MEIO AMBIENTE COMO UMA RESPONSABILIDADE NA SOCIEDADE 

 
De acordo com Rosa e Silva (2017), ao longo dos séculos, as pessoas e as 

organizações vêm causando sérios danos ao meio ambiente provocando a 

preocupação se haverá ou não água e energia no futuro, e esta preocupaçãolevaram 

a estudos e programas de conservação do meio ambiente e muitas ações e 

estratégias que buscam o equilíbrio ambiental, social, humano e econômico. 

Hoje, já são inúmeras as lideranças mundiais e nacionais, públicas e privadas 

e também não-governamentais que entenderam que é preciso investir coletivamente 

na sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Perceberam também que uma 

decisão tomada em um determinado país, ou região, pode afetar a vida de outro país 

em outra parte do mundo, ou seja, se os danos são globais, é evidente que os 

impactos também serão (CICHELERO, NODARI e CALGARO, 2018). 

Assim sendo, nota-se a relevância do meio ambiente e sua preservação. De 

acordo com a resolução CONAMA (2002, p. 306), meio ambiente é o conjunto de 

condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, 

cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 

Na visão de Reigota (2017): 

Meio ambiente é o lugar determinado ou percebido, onde os elementos 
naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em interação. Essas 
relações implicam processos de criação cultural e tecnológica e processos 
históricos e sociais de transformação do meio natural e construído 
(REIGOTA, 2017,p. 14). 

 

 
Como apontado por Reigota (2017), meio ambiente é o lugar em que vivemos, 

do qual dependemos para a nossa sobrevivência e o qual nos envolve e nos cerca, 

um meio dinâmico marcado por interações e constantemente modificado. Ainda para 

este autor, por ser difuso e muito variado, o meio ambiente e deve ser considerados 

como uma "representação social". 

Segundo Barbosa, Barroso Filho e Gonçalves (2017), o meio ambiente refere- 

se a todas as coisas vivas e também não vivas que são encontradas no Planeta, 

seja em determinado local ou que, em alguma região, afeta a vida dos seres humanos 

e do ecossistema. Trata-se, portanto, do conjunto de normas, condições, regras, leis, 

regimentos, influências e infraestrutura de caráter físico, químico ebiológica, que rege, 
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possibilita e abriga e a vida em todas as formas. 

Para Barbosa, Barroso Filho e Gonçalves (2017), o termo meio ambiente 

remete diretamente à natureza, como sinônimo, devendo, portanto ser respeitado e 

preservado. Contudo, é preciso uma visão mais profunda da palavra, estabelecendo 

a ideia que o homem faz parte do meio ambiente, e dele, retira os meios naturais para 

a sua sobrevivência na Terra. 

Por meio da natureza, o homem pode encontrar suas origens e identidade 

biológica e cultural, sendo ele um ser de diversidade “biocultural”. Rosa e Silva (2017) 

salientam que ao falar sobre meio ambiente, também é possível pensar em recursos 

geradores de energia e matéria-prima. 

Nota-se que o meio ambiente faz parte do dia a dia do homem e vice-versa, 

sendo assim, Rosa e Silva (2017) afirmam ser preciso reconhecer que a sociedade 

na qual se vive é fundamental partir de um bom entendimento e de um firme 

conhecimento a respeito da complexidade dos problemas e potencialidades 

ambientais. Por isso, é importante que os impactos ambientais sejam evitados. 

A sociedade atual, segundo Sousa et al. (2015), deve se conscientizar que o 

modelo de crescimento atinge diretamente o planeta muito além do desejado e, este 

mesmo modelo tem provocado a destruição da natureza. Esta última é considerada 

a base da vida, mas está sendo afetada por meio de degradação e contaminação dos 

ecossistemas que acontecem rapidamente, sendo necessário buscar formas que 

reduzam o impacto ambiental e preserve o meio ambiente a favor do homem e do 

planeta. 

Por isso, é preciso que seja validado o fato de que a necessidade de se 

desenvolver de forma saudável não é mais um conceito abstrato, longínquo; é na 

verdade uma nova tendência que se fixa como necessidade para enquadramento 

nessa nova realidade. 

Segundo Thomé (2021), o Direito Ambiental é o ramo do conhecimento jurídico 

voltado para o estudo das interações do homem com a natureza, além de tratar dos 

mecanismos legais que garantem a proteção do meio ambiente. Para o autor, esta 

área do Direito é uma ciência holística que determina por meio de normase leis as 

relações intrínsecas e transdisciplinares entre os vários campos, tais como ciências 

sociais, geologia, antropologia, biologia, engenharia, dos princípios que fundamenta 

o direito internacional, e etc. 

Melo Neto (2001) define desenvolvimento sustentável de acordo com Relatório 
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Brundtland, documento intitulado Nosso Futuro Comum publicado em 1987. Neste 

documento, o desenvolvimento sustentável é considerado aquele que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações 

satisfazerem suas próprias necessidades. É também a busca de equilíbrio entre 

tecnologia e ambiente, equidade e justiça social relevando-se como grande desafio 

para os diversos grupos sociais de uma nação e também dos diferentes países. 

A sustentabilidade empresarial também assegura o sucesso do negócio em 

longo prazo e, ao mesmo tempo, contribui para o desenvolvimento econômico e social 

da comunidade promovendo um meio ambiente saudável e uma sociedade estável. 

As novas dimensões que as empresas estão incorporando dizem respeito à 

responsabilidade legal, ética, social e ambiental, o que reflete o desejo comum de que 

as empresas estejam ativamente envolvidas na melhoria do meio ambiente. Dentre 

essas novas dimensões sustentáveis que as empresas têm proposto estão o 

desenvolvimento e promoção de projetos e ações voltadas à conscientização e 

manutenção do meio ambiente (BARBOSA, BARROSO FILHO e GONÇALVES, 

2017). 

Para Dias (2017), as dimensões da sustentabilidade devem direcionar-se 

principalmente às empresas, considerando seus aspectos econômicos, social e 

ambiental. Para o autor, o desenvolvimento sustentável nas organizações, do ponto 

de vista econômico, prevê que elas tenham que ser economicamente viáveis, pois, 

seu papel na sociedade deve ser cumprido considerando o aspecto da rentabilidade. 

No que se refere à questão social, Dias (2017) afirma que a empresa precisa 

satisfazer aos requisitos de possibilitar melhores condições de trabalho aos 

funcionários, procurando atender a diversidade cultural que há na sociedade em que 

atua. É importante também que os gestores participem ativamente das atividades 

socioculturais de expressão da comunidade que vive no encontro da unidade 

produtiva. 

Ecoeficiência1 dos seus processos podutivos, oferecer condições para o 

desenvolvimento de uma cultura ambiental organizacional, adotar uma postura de 

responsabilidade ambiental, adotar a produção mais limpa, proporcionando a não- 

contaminação do ambiente natural, dente outros. 

 

 

1 Ecoeficiência pode ser obtida através da união entre, o fornecimento de bens e serviços sustentáveis 
e preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas, e assim, promove a redução dos 
impactos ambientais ede consumo de recursos naturais. 
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Melo Neto (2001) explica que com o advento da Lei 9.605/1998, é precedida a 

evidente preocupação por parte dos governantes brasileiros em promover e manter 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado, além da prevenção de danos 

ambientais. Além do exposto, deve-se citar também o princípio do poluidor-pagador 

que, conforme Machado (2016), é aquele que paga pelas despesas referentes a 

prevenção, reparação e repressão dos prejuízos causados aos meio ambiente. 

Também é aquele que detém o poder de controlas as condições que resultam no 

surgimento da poluição, devendo prevenir ou tomar atitudes de precaução para 

evitar que elas ocorram. Além disso, Machado (2016) ainda enfatiza que a utilização 

gratuita dos recursos naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo do 

usuário, pois a comunidade que não usa do recurso ou que o utiliza em menor 

escala fica onerada. O poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele 

lançar poluentes invade a propriedade pessoal dos outros que não poluem, 

confiscando o direito de propriedade alheia. 

Gigante (2016) cita que, em conformidade com o artigo 225, §1º, inciso IV da 

Constituição Federal de 1988, o Estudo de Impacto Ambiental é exigido: “Na forma 

da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade”. 

Trata-se na verdade de um estudo que procura assegurar de modo efetivo, um 

meio ambiente equilibrado no ponto de vista ecológico. A elaboração desse tipo de 

estudo deve acontecer anterior à execução de atividades de grande potencial poluidor, 

por causa disso, a sua natureza de exigência previa. 

Bosquesi (2018) reitera que, mesmo sendo um estudo anterior à execução de 

uma obra, nada afasta a possibilidade de um estudo no decorrer da execução de uma 

ação de grande impacto poluidor, como forma de confirmar as estimativas que foram 

realizadas. 

A relação entre homem e natureza ocorre desde sempre com a exigência 

implícita de um equilíbrio das ações humanas como pressuposto á uma vivência 

saudável na terra. Esse equilíbrio, resulta de interações ponderadas por parte do 

homem, no qual o consumo do que é ofertado pelo homem deve ocorrer em 

consonância com o que é a ele ofertado, deste modo, o que resta de tal consumo 

pode ser rapidamente reintegrado à natureza e por seguinte transformado. Em um 
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plano teórico, essa relação de dependência do homem que deveria ser harmônica, 

passa a se tornar abusiva, a partir do momento em que o homem procura criar 

“próteses” que facilitam a sua existência na terra e que em decorrência da exploração 

de recursos múltiplos, tendem a minguar o equilíbrio necessário entre homem e 

natureza, fazendo com que essa balança penda de modo desfavorável. Em 

Seisdedos (2015), é possível encontrar menção ao fato de que, ao se falar em 

capitalismo selvagem, relações de consumo exageradas e por consequência 

predatórias e outra gama de fatores, o que se tem em mente não é a crítica a um 

sistema de governo em si, mas sim, ao comportamento destrutivo apresentado por 

uma parcela relevante da comunidade, que incorre no uso excessivo de recursos que 

são essenciais para a sobrevivência, e que em decorrência do despejo constante e 

consciente de resíduo que levam décadas para se decompor, corrompem a qualidade 

de vida e coloca na linha de extinção recursos vitais. 

O fenômeno da globalização abriu portas para que as relações comerciais entre 

nações acontecessem com mais frequência. Encontra-se em Mua (2016), uma 

percepção que diz que, do ponto de vista histórico, as relações comerciais que já 

foram marcadas por fenômenos como as grandes navegações, se configurando como 

um elemento prático da organização global contemporânea, na qual as relações de 

compra e venda ocorrem resguardadas por relacionamentos previamente acordados 

entre as partes, onde a possibilidade de perda por um dos lados é praticamente nula. 

Nesta senda o não reforço ao consumo consciente, ao uso comedido de 

recursos ambientais, faz com que as consequências do uso e descarte contínuo de 

resíduos, cheguem a todos, gerando assim, fenômenos como o aquecimento global, 

já tão presente. 

Neto (2018), ao apontar em sua obra as consequências da modernidade, 

ressalta que as relações financeiras, tidas como essenciais nos tempos atuais, têm 

passado por ajustes consideráveis, e sua constante reestruturação, visa somente a 

defesa de uma conduta ainda mais consumerista por parte dos envolvidos. 

Neste sentido, é relevante que se ressalte que, as relações comerciais que 

envolvem passos relevantes como a exportação e importação de produtos e alguns 

serviços, ocorrem sob uma o aval de uma demanda imensa de consumidores que 

desesperadamente procuram a satisfação de algo que eles mesmos ainda 

desconhecem. 

Lessa (2018) reitera que o mercado, tanto nacional, quanto internacional, 
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procura avaliar fatores que de alguma forma, se ajustar a um novo modelo 

consumerista que seja capaz de conscientizar quanto a necessidade de modificar 

seus hábitos. Neste sentido é preciso que se enfatize o fato de que, ao se tratar da 

implantação de uma nova postura, o que se busca implicitamente, é algo difícil de ser 

consolidado no meio em que se vive, tendo em vista a necessidade de reeducação 

comportamental. 

Importante citar que, ao se explanar a necessidade de adoção de uma nova 

postura, não se propõe um abandono das conquistas que certamente facilitam o 

convívio do homem em sociedade. No entanto, é crucial que se diga que, há formas 

de continuar a progredir em harmonia com a preservação de recursos ambientais. 

Logo, a adoção dessa nova postura nunca remeteu a fatores que levam o homem 

novamente a um cenário rudimentar, longe disso, é justamente o uso da razão que 

pode proporcionar o equilíbrio entre o que o homem utiliza e o que a natureza fornece. 

Para tanto, Neto (2018) ratifica tal tese expondo que, há sim a possibilidade de 

consolidação mercadológica em um contexto onde é clara a necessidade de 

preservação de recursos ambientais. Para isso, o autor esclarece que a saída se 

encontra no fato de que, com a adoção de uma medida de preservação, é salutar que 

a organização comece a educar seus consumidores quanto á sua nova postura. 

Boquesi (2018) ao retratar sua opinião sobre o aumento massivo de consumo 

e a adoção de uma postura cada vez mais destrutiva que preserva o acúmulo de 

produtos sem utilidade e que descarta com a mesma velocidade com que compra, 

explica que somente por meio da ressignificação de valores é que se pode mudar tal 

comportamento, no entanto, mesmo as ações mais focadas na preservação ainda não 

são suficientemente eficientes no que diz respeito a proliferação de uma conduta 

direcionada à preservação. 

Nemoto e Souza (2016) ao abordarem a questão do consumo em uma 

sociedade que precisa preservar o meio em que vive, retrata que não há 

especificamente, a necessidade de se fazer com que o capitalismo deixe de existir, o 

que há de urgente nesse caso, é a procura por uma forma de coexistência do consumo 

e da validação da preservação ambiental. 

Ao se buscar informações em Gigante (2016), encontra-se o entendimento 

quanto ao tamanho da indústria de eletrônico e de tecnologia da informação. O autor 

reitera que, essas, são industrias em plena condição de expansão em todo o globo. 
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Por este motivo, é compreensível que a forma como os descartes produzidos as 

mesmas, ainda não tenham encontrado um caminho certeiro de volta ao 

reaproveitamento. 

Conforme pode ser observado, o meio ambiente passou a ser tutela jurídica a 

partir da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/1988), sendo segundo 

Silva (2019), a primeira a tratar de forma deliberada as questões sobre o ambiente, 

introduzindo ferramentas para proteção e controle. 

Di Pietro (2020) observa que o Direito Constitucional brasileiro desenvolveu 

uma nova categoria de bem, o qual seja, o bem ambiental. Desta forma, é considerado 

um bem de uso comum da população e fundamental à sadia qualidade de vida. Para 

a autora, “consideram-se bens de uso comum do povo aqueles que,por determinação 

legal ou por sua própria natureza, podem ser utilizados por todos em igualdade de 

condições” (DI PIETRO, 2020, p. 545). Fiorillo (2020) enfatiza que omeio ambiente é 

um bem que as pessoas fazem uso, sem exceção, de forma gratuita ou 

onerosamente, sem precisar de qualquer permissão especial. Contudo, muitos têm 

sido os danos ambientais causados ao meio ambiente, gerando significativas 

consequências de ordem negativa. 

 
3.2 OS DANOS AMBIENTAIS E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 
A condição de rápida obsolescência do que é produzido nessas indústrias, faz 

com que o descarte de seus produtos ocorra com uma frequência maior, o que vem 

gerando os problemas que já se conhece. Importante ainda destacar que, somado à 

extensão de tempo que estes produtos levam para se decompor na natureza, é 

preciso também que seja levada em conta a sua toxicidade e perigo para o contato 

imediato com humanos sem a devida proteção. 

Para tanto, se vê conforme o que foi mostrado acima, que todo o processo de 

administração deste tipo de resíduo, requer mais que ações superficiais que visam 

somente o trato político com seu público consumidor. É necessário que as ações a 

serem tomadas sejam eficientes, possuam funcionalidade e tragam uma resposta 

coesa ao descarte desse tipo de resíduo. 

Por dano ambiental, expressa pela Resolução CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente) (2002), no artigo 1º, define: 

Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 
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químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou 
indiretamente, afetam- se: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente e a qualidade dosrecursos naturais. 

 
Martins et al.(2016) sobre este comportamento, destaca que, uma ação voltada 

a preservação, não deve ter como meta, a divulgação da sua “postura ambiental” 

como forma de alcançar mais clientes, ou seja, é a preservação do meio ambiente, 

deve ter como marca maior, a preservação de recursos naturais e não a procura de 

mais clientes que aumentem o consumo do que é comercializado. 

Sobre os danos ambientais e suas consequências, tem-se o fato de que aquele 

que cria ou assume o risco de danos ambientais ou a saúde, tem a obrigaçãode 

reparar os danos provocados e, desta forma, transfere-se a ele todo o dever de provar 

que sua conduta não foi lesiva. Assim, nota-se o julgado do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO 
AMBIENTAL – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO 
PARQUET – MATÉRIA PREJUDICADA –INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 
– ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/1990 C/C O ART. 21 DA LEI 7.347/1985 – 
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. (...) Justifica-se a inversão do ônus da prova, 
transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o 
ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da 
interpretação do at. 6º, VIII, da Lei 8/078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, 
conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução (STJ, REsp 972902/RS, Rel. 
Min. Eliana Calmon, DJe 14/09/2009). 

 

Considerando o julgado acima, nota-se que o Princípio da Precaução é 

aplicado quando são conhecidos os males provocados ao meio ambiente, resultante 

da ação predadora ou poluidora, possuindo fatores seguros para garantir se a 

atividade é mesmo perigosa. 

Volta-se então ao entendimento de que a formação de uma consciência de 

preservação, requer a ressignificação do que se entende como valores. Porém, aose 

citar este fator, adentra-se em outro ponto igualmente importante que é o 

enquadramento político de um modelo econômico. 

Ou seja, tem-se aí implícita a necessidade de adoção de uma postura que 

destoe do que se tem como hábito consumerista comportamental que Martins et al 

(2016) segmenta em quatro pilares, demonstrados adiante na forma de um fluxograma 

que deixa mais 

compreensão: 

Figura 1: Ciclo de consumo didática a sua 
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Fonte: Adaptado de Martins et al (2016) 

 
Com a amostragem do fluxograma, o que se passa a compreender é que, 

sem o rompimento do ciclo de consumo ao qual boa parte da sociedade está 

acostumada, não há como existir ou surgir uma postura fundamentada na 

sustentabilidade e na preservação que se almeja como essencial para as pessoas. 

Defende-se então que, a preservação do meio ambiente, não precisa 

necessáriamente de mudanças para um modelo econômico. 

Conforme Martins et al. (2016), o descarte destes produtos passa a ocorrer com 

mais frequência, o que aumenta consideravelmente a quantidade de resíduos sólidos 

que são dispensados dia após dia. Assim, fica compreendido que o conceito de 

durabilidade tende a ser aprimorado e adequado à nova realidade que se apresenta. 

Desta feita, o resgate de peças para reaproveitamento, o reuso de partes de um 

produto ou mesmo a readequação deste para uma nova utilização aumentando a sua 

vida útil, passou a ser considerada como uma postura mais aceita e viável dentro do 

contexto tecnológico, sendo também as vezes uma forma mais barata de dar 

continuidade à sua produção. 

É trabalhada a ideia de que, a produção de lixo é um dos fatores ambientais 

que mais se encontra em destaque quando se trata da discussão sobre preservação, 

sustentabilidade e demais comportamentos e tendências que se referem à 

preservação ambiental. Essa evidência conforme cita o próprio autor, se dá em 

consequência do constante avanço tecnológico, que a cada dia que passa, evolui e 

produz novas formas de se obter ou oferecer um serviço ou produto, deixando em 

desuso o que já estava em evidência. Entra aí então a questão da sustentabilidade, 

uma postura que precisa ser validada com mais ênfase nos dias atuais, tendo como 
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base o entendimento de que o reaproveitamento e a reutilização, são os caminhos 

mais coesos para a preservação e o uso consciente de matéria prima que se almeja 

ter. 

Nemoto e Souza (2018) explicam que de modo geral se consolida como a 

gestão de informações em toda a cadeia administrativa e permite aos administradores 

avaliar os pontos fortes, e os pontos fracos na sua cadeia defornecimento, ajudando 

na tomada de decisões que resultaram na redução dos custos, no aumento da 

qualidade e no aumento da competitividade. 

Quando se trata da relação de consumo globalizada, ao se observar o cenário 

capitalista em que estamos inseridos, constata-se o fato de que o consumo contínuo 

e o descartar de itens de uso pessoal e coletivo é constante. Segundo se observa no 

pensamento de Martins et al. (2016), há termos inerentes à responsabilidade 

socioambiental, como, sustentabilidade, reciclagem, consumo responsável, 

preservação de recursos naturais, compromisso com o meio ambiente, reutilização. 

Ao considerar então que na atualidade, tem-se diversos impactos ambientais 

oriundos de ações produzidas pelo homem. O consumismo, a cultura de produtos 

descartáveis, a forma como as pessoas tendem a não se preocupar com o local 

onde vivem, torna muito mais fácil a identificação de malefícios ambientais de grandes 

proporções e em alguns casos irreversíveis. A sociedade atual, segundo Amaral e 

Riccetto (2018), deve se conscientizar que o modelo de crescimento atinge 

diretamente o planeta muito além do desejado e, este mesmo modelo tem 

provocado a destruição da natureza. Esta última é considerada a base da vida, mas 

está sendo afetada por meio de degradação e contaminação dos ecossistemas que 

acontecem rapidamente, sendo necessário buscar formas que reduzam o impacto 

ambiental e preserve o meio ambiente a favor do homem e do planeta. 
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4. METODOLOGIA 

 
O presente trabalho pode ser caracterizado como estudo de caso, pois tem 

como finalidade analisar informações e comparar com teorias empresariais acercado 

tema de responsabilidade ambiental, o que condiz com os princípios apresentados 

por Gil et al., (2002) sobre o que caracteriza este tipo de estudo. 

O estudo segue uma linha qualitativa que, segundo o autor, é uma fonte de 

informações essencial para entender de forma mais completa a pesquisa, já que 

contempla as singularidades das questões apresentadas. 

O tema foi classificado em ações internas quando feitas através da própria 

empresa e ações externas quando executadas através de auxílio financeiros a ONGS 

destinadas à preservação ambiental. 

As fontes de pesquisa utilizados foram informações disponibilizadas através 

de mídias virtuais na internet e, principalmente através de uma pesquisa documental 

no site da empresa. Desta forma, realizamos a coleta e a análise de dados conforme 

os parâmetros da pesquisa documental definidos por Sá-Silva, Almeida e Guindani 

(2015). 

Nesta modadalidade de busca e análise de dados, é necessário que haja uma 

seleção, um tratamento e uma interpretação da informação disponibilizada nas fontes 

pesquisadas. 

A Disney não possui o documento GRI (Global Reporting Initiative), mas possui 

o CSR (Coporate Social Responsability) que, basicamente, aborda as mesmas 

questões. Neste, são apresentadas frações das metas da Agenda 2030 divididas por 

períodos afim de tornar as mudanças mais palpáveis. 

Desta forma, os dados de 2015 a 2020 visavam alcançar as metas até 2020. 

Já no Coporate Social Responsability de 2020 é traçado os novos objetivos que, agora 

sim, convergem com os da Agenda 2030. Foi proposta uma análise de2015 a 2020, 

sendo feito uma análise referente à 2016, entre 2015 a 2020 

Sendo assim, esta pesquisa, teve como primeira etapa, uma revisão 

bibliográfica acerca das atividades ambientais da empresa Disney, seguido de uma 

contextualização utilizando a empresa Disney como estudo de caso. 
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5. RESULTADOS 

 
5.1 UM PARALELO COM A AGENDA 2030 

 
Em setembro de 2015, representantes dos 193 Estados-membros da ONU se 

reuniram em Nova York e reconheceram que a erradicação da pobreza nas suas 

maneiras e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um 

requisto indispensável para o desenvolvimento sustentável. 

Onde adotaram o documento “Transformando o Nosso Mundo”: A Agenda 2030 

para o desenvolvimento sustentável (A/70/L.1). os países comprometeram-se atomar 

medidas ousadas e transformadoras para promover o desenvolvimetno sustantável 

nos próximos 15 anos sem deixar nada para trás. 

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a 
prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS,e 169 metas, para 
erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do 
planeta. São objetivos e metas claras, para que todos os países adotem de 
acordo com suas próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria 
global que orienta as escolhas necessárias para melhorar avida das 
pessoas, agora e no futuro (PLATAFORMA AGENDA 2030, 2022, p.156). 

 
 

 
A agenda 2030 consistem em: 

• Uma declaração; 

• Um quadro de resultados (os 17 ODS, e suas 169 metas); 

• Uma seção sobre os meios de implementação e de parcerias globais; 

• Um roteiro para acompanhamento e revisão. 
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Fonte: Nações Unidas Brasil, 2022 

 

 
A Disney, assim como já mencionado, já alcançou grande parte dessaas 

mudanças até o ano de 2020. A partir de 2021 é possível executar um paralelo entre 

as metas presentes no CSR com as metas da Agenda 2030, como citadas nos 17 

objetivos da figura acima. 

Suas metas incluem zerar as emições de Gás Carbônico em operaçõesdiretas, 

utilizar de eletricidade 100% zero Carbono, inovar para diminuir o uso de combustíveis 

que geram este gás e aumentar o investimento em soluções naturais contra mudanças 

climáticas (Disney, 2022). 

Já em relação aos materiais, a empresa revela que pretende aumentar o uso 

de papel reciclável, ter pelo menos 30% de todo o plático em embalagens 

proveninetes de fontes recicláveis, fomentar o uso de tecidos sustentáveis para a 

criação de roupas e adequar seus processos na produção para que sejam mais 

sustentáveis. (Disney, 2022). 

Outros pontos importantes para a Agenda 2030 são: desviar 100% dos lixos 

que iriam a aterros, maximizar a eficiência do uso de água, melhorar projetos de 

ambientes já existentes e crir novos da forma mais sustentável possível (Disney, 

2022). 

Figura 2: 17 Objetivos 
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5.2 THE WALT DISNEY COMPANY 

 
Considerada uma das corporações mais valiosas e populares do mundo pela 

revista Forbes, a Walt Disney Company tem como missão entreter, instruir e inspirar 

pessoas de todo o mundo através de suas histórias, com uma marca icônica, mentes 

criativas e tecnologias inovadoras que fazem dela a maior empresa de entretenimento 

no mundo (DISNEY, 2022). 

Sua história iniciou em 16 de Outubro de 1923, quando Walt Disney fundoua 

Walt Disney Company. A missão da Empresa era ser um dos principais produtores e 

fornecedores mundiais de entretenimento e informação. 

Usando uma ampla variedade de marcas e redes, a Disney é capaz de criar e 

desenvolver experiências e produtos inovadores e rentáveis em todo o mundo. O 

grupo administra a maior empresa de mídia do mundo e criou algumas das marcas 

mais conhecidas do mundo. Eles procuram expandir para novos mercados através do 

uso da mais recente tecnologia e projeto (DISNEY, 2022). 

Isto pode ser observado na receita de US$ 7,23 bilhões em produtos, 

experiências e parques que a Disney gerou no primeiro trimestre de 2022, quando 

comparado aos US$ 3,6 bilhões gerados neste mesmo período no ano de 2021. Além 

de ter uma demanda que ficou reprimida pelas atrações do tipo, uma das razões 

principais para o resultado bom estpa nas telas de milhões de usuários, que o serviço 

de streaming Disney+. Com cerca de 230 milhões de usuários, a plataforma de séries 

e filmes recebeu somente no primeiro semestre de 2022 mais 11,8 milhões de 

indivíduos. Assim, a receita geral teve um aumento de 34% no último trimestre de 

2021, chegando a US$ 21,82 bilhões, superando a estimativa dos analistas do 

Refinitiv, que era algo por volta de US$ 20,91 bilhões (KINA, 2022). 

A Companhia não é apenas uma empresa de entretenimento de massa, mas 

também busca melhorar o mundo ao seu redor. Seu objetivo de longo prazo é reduzir 

a pegada de seus produtos ao mínimo. Além disso, a Disney mantém a si mesma e a 

seus fornecedores um padrão econômico e tem como alvo diferentes áreas para 

medidas de sustentabilidade. (DISNEY, 2022). 

A Walt Disney Company fez grandes progressos em sua luta por ummundo 

mais ecoloogico, mantendo uma experiência mágica para o cliente. Dessa forma, 

conseguiu proporcionar várias experiências baseadas na natureza para os hóspedes 

mergulharem em um mundo imersivo. 
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A Disney teve aprovada uma patente para a criação de atrações atrativas 

personalizadas para os visitantes dos seus parques temáticos. Esta tecnologia iria 

facilitar as atrações que são de realidade aumentada sem headset em seus parques 

temáticos. 

A tecnologia iria funcionar por meio do rastreamento dos visitantes utilizando 

seus smartphones e realizando a projeção de efeitos 3D personalizados nos espaços 

físicos próximos, nos objetos e paredes do parque. 

A patente de simuladora de mundo virtual em um lugar do mundo real teve sua 

aprovação no dia 28 de dezembro de 2021, tendo sido registrada no Escritório de 

Marcas e Patentes originalmente em julho de 2020 nos Estados Unidos. 

Foi imaginado de forma ampla o metaverso existindo na internet, com acesso 

através de headsets de realidade virtual ou ampliada. Porém, a tecnologia que a 

Disney propôes iria trazer o metaverso para o mundo físico. 

Esta não foi a primeira vez que a empresa indicou interesse pelo metaverso. 

Na teleconferência de lucros do quarto trimestre que ocorreu em novembro de 2021, 

vem sendo preparada pelo CEO Bob Chapek uma combinação de ativos digitais e 

físicos no metaverso. 

 
5.3 ANÁLISE DAS AÇÕES INTERNAS DE SUSTENTABILIDADE ENTRE OS ANOS 

DE 2016 E 2020. 

 
A sustentabilidade tem sido amplamente discutida em todos os âmbitos. Com 

a globalização do conhecimento através da internet, ter ações que não apenas 

diminuem o impacto na natureza e na sociedade, como também melhoram a 

qualidade de vida dos seres vivos se tornou essencial para que as empresas 

permaneçam no mercado visto que seus consumidores estão cada vez mais 

exigentese informados (EVANGELISTA, 2016). 

Somos seres interligados. Nos comunicamos com pessoas de todo o planeta e 

usufruimos de produtos vindos de todas as regiões do globo além de obtermos todo 

otipo de conhecimento de forma imediata . Tais fatos, segundo a autora, culminam no 

desenvolvimento econômico, Social e Ambiental. Esses três pilares são a base da 

sustentabilidade que pode ser compreendida como a habilidade da sociedade de se 

perpetuar e garantir o mesmo benefício e condição as gerações futuras (COSTA, 

2017). 
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Ainda sobre esses três pilares, Nascimento (2012) vai mais a fundo ao explicá- 

los: para o autor, a Sustentabilidade ambiental diz respeito a preservação 

conservação do meio ambiente de forma a poupar recursos para as gerações futuras 

ao passo que a sustentabilidade social busca sanar a desigualdade presente entre os 

seres humanos, assegurando uma vida digna em que as pessoas possuam saúde, 

educação, cultura e renda. 

Por fim, o autor menciona o último pilar: a sustentabilidade econômica. Esta se 

pauta no uso consciente dos recursos naturais, de forma a unir o crescimento 

econômico com o menor consumo possível de recursos limitados. 

Com isso em mente, foi criada a Agenda 2030 que, de acordo com a ONU 

(2015), pode ser considerada um plano de ação desenvolvido pelas Organizações das 

Nações Unidades para nossa sociedade, para o planeta e também para o futuro. 

Foi concebida na cidade de NovaYork em 2015 onde diversos chefes de Estado 

definiram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável globais para serem realizados 

até o ano de 2030, sendo eles: 

1. Acabar com toda e qualquer tipo de pobreza; 

2. Acabar com a fome através de uma segurança alimentar, melhoria da nutriçãoe 

uma agricultura sustentável; 

3. Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos; 

4. Assegurar a educação inclusiva; 

5. Trazer equidade dos gêneros e empoderar todas as mulheres; 

6. Gerir de forma sustentável a água e proporcionar saneamento para todos; 

7. Viabilizar energia sustentável e de qualidade para todos; 

8. Fomentar o crescimento econômico sustentável, garantindo emprego pleno e 

produtivo além de trabalho decente para todos; 

9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação; 

10. Reduzir a desigualdade dentro e entre os países; 
 

11. Tornar as cidades e ambientes  povoados por humanos  inclusivos,seguros, 

resilientes e sustentáveis; 

12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

13. Tomar medidas imediatas para combater a mudança climática e seus 

impactos; 
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14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos; 

15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemasterrestres; 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis; 

17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável. 

 
A sociedade, segundo Mello (2018), começarou a ser exigir tanto de 

organizações publicas quanto as privadas, mudanças acerca dos impactos causados 

ao meio ambiente. 

Sendo assim, o autor ressalta a importancia das empresas seguirem os 

progressos tecnológicos agregando inovações, excedendo as expectativas de 

stakeholders e potencializando o desempenho no mercado. 

Mello (2018) ainda cita que a responsabilidade ambiental não deveser 

visualizada como uma nova ferramenta de marketing, mas sim um novo modelo 

comportamental de gestão de negócio. Modelo este que retoma valores humanos 

coletivos além de buscar decisões mais éticas que protegem os envolvidos diretaou 

indiretamente. Em outras palavras, o autor ressalta que é uma relação onde tanto as 

organizações quanto a sociedade se beneficia. 

Sabendo-se disso, é de extrema importância analisar casos de empresas bem 

sucedidas que aplicam com sucesso as ideias de sustentabilidade ede apoio socio 

cultural em todas as esferas da organização. 

A consciência ambiental vem se tornando uma das preocupações principais 

da atualidade, sendo assunto de diversas conferências internacionais e discussões. 

Em consequência, a definição de sustentabilidade foi aos poucos sendo consolidada, 

colaborando para um entendimento melhor do assunto, a sua relevância e as 

inferências respectivas a sociedade. 
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Figura 3: Gerenciamento ambiental da Disney 
 

Fonte: Disney, 2021 

 

 

No entanto, é fundamental realizar um reforço sobre essa ideologia não 

corresponder somente a diminuição dos impactos intermediados por uma gestão dos 

processos apropriada, ou uma elevação nos investimentos de designs com mais 

eficiência. Tampouco uma busca simples pela integração de projetos e ideias 

sustentáveis, indo muito além do que uma preocupação ambiental despretensiosa. 

Um ato simples e isolado não é caracterizado como uma ação sustentável 

quando é levada em consideração a essência real dessa filosofia. A busca atual pela 

sustentabilidade está além de uma questão de filosofia, oral ou ética, são 

propriedades e necessidades universais. 

Elkington (1994) realizou um estudo que deu origem ao conceito chave sobre 

o desenvolvimento sustentável, denominado “triple nottom line”. De acordo com a 

concepção, a sustentabilidade é considerada fruto das inter-relações entre as 
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dimensões social, ambiental e econômica. Somente quando esses três pilares 

trabalham de modo integrado, simultâneo e harmonioso, que é possível o 

desenvolvimento sustentável. 

Figura 4: Os pilares do Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: Adaptado de Oliveira et al. (2012) 

 
Segundo o Laboratório de Sustentabilidade da USP (LASSU, [200-], o triple 

bottom line é classificado como os aspectos ambientais, sociais e econômicos que 

precisam interagir, de modo holístico, para a satisfação do conceito de 

sustentabilidade. 

O triple bottom line do pensamento sustentável “[...] representa a expansão 
do modelo de negócios tradicional [...] para um novo modelo que passa a 
considerar a performance ambiental e social da companhia, além da 
financeira” (LINS; ZYLBERSTAJN, 2010). 

 

Porém, para a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 

2006), a definição de desenvolvimento sustentável com base nos três pilares é 

considerado falho, visto que implica no fato de trade-off2 poderem sempre ocorrer 

entre os eixos social, econômico e ambiental. No entanto, na prática, as decisões 

que são tomadas pelas empresas, pelos governos e outros fatores, colocam ênfase 

maior na economia, em desfavorecimento às demais dimensões. Conforme o estudo, 

esse é um dos motivos principais pelos quais o meio ambiente segue sendo 

degradado e o desenvolvimento sustentável não atinge os propósitos almejados de 

igualdade. 

Savitz e Weber (2014) apontam que ser sustentável abrange a progressão de 

negócios que não gerem depredação, mas sim faça uma restauração no meio 

ambiente, gerando um impacto mais brando possível a ele e as criaturas habitantes 

 

2 Trade-off é entendido como um equilíbrio alcançado entre duas características desejáveis mas, ao 
mesmo tempo,incompatíveis. No tema em estudo, o trade-off representaria uma relação de equidade 
entre meio ambiente, economia e sociedade. No entanto, na maioria das vezes esse equilíbrio não 
acontece. 
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dele. Ser sustentável tem compreendida a operação de um negócio, tendo 

conhecimento dos interesses e necessidades das partes, fazendo a promoção de 

benefícios para os dois lados e reforçando as relações. Ser sustentável é 

compreender que é tão essencial a preservação da natureza para a vida humana 

quanto o desenvolvimento econômico e as relações sociais. 

 

Figura 5: Desempenhos de sustentabilidade da Disney 

 

 

Fonte: Disney, 2017 

 

 

Conforme Morais, Martins e Santos (2020), para alcançar os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e então cumprir a Agenda 2030, é ideal que as ações 

realizadas pelas organizações se pautem em políticas sustentáveis alinhadas com a 

determinação da ONU. Para o bom funcionamento desses esforços, utiliza-se padrões 

internacionais, por exemplo o GRI que, através dele, é possível gerarrelatórios de 

sustentabilidade. 

 
5.3.1 Redução na emissão de gás carbônico 

 
Desde 2009, a Disney opera sob uma visão de longo prazo para alcançar a 
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almejada emissão de gás carbônico líquido zero. Com o tempo, foi estabelecido 

marcos intermediários, tendo como seu mais recente, os objetivos de 2020 no qual a 

meta de redução líquida de gás carbônico consistia em 50% dos níveis totais de 2012 

(Disney, 2021). 

Desde o ano de 2016, houve uma significativa queda do uso de gás carbônico 

pela empresa. Nesta época, havia uma emissão de 866.219 toneladas do gás frente 

a um consumo de 597.067 toneladas no ano de 2020. No gráfico seguir é possível 

visualizar os avanços. 

Gráfico 1: Emissões Diretas De Gás Carbônico em Toneladas. 
 

Fonte: Adaptado de Disney CSI, (2016 a 2020). 

 

O declínio das emissões se relaciona com diversos métodos adotados pela 

empresa, no qual podemos salientar o design através de meios sustentáveis. O design 

e a construção sustentável são considerados desde o início em seus edifícioscom a 

busca de soluções inteligentes, como alta iluminação de eficiência, equipamentos de 

climatização, tecnologia geotérmica, acessórios de baixo fluxo e controles de 

gerenciamento de energia. Esses elementos de design servem para minimizar a 

energia, economizar água e reduzir materiais e desperdício (Disney, 2021). 

Outra forma de reduzir as emissões é por meio de energia eficiente: os sets 

de filmagem, parques temáticos e navios de cruzeiro, produtos e streaming digital 

são serviços que dependem de fontes diversificadas de energia de diversos tipos. 

Algumas das estratégias incluem fechar seções inteiras/andares dos hotéis aos 

hóspedes, minimizando o uso de energia nessas seções desabitadas. Além disso, 

os navios de cruzeiro utilizam rotas com software de otimização para aumentar a 

eficiência do combustível, e os conjuntos de produção utilizam soluções de tecnologia 

virtual que reduzem a necessidade de viajar, reduzindo emissões de carbono 
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(DISNEY, 2021). 

A Disney também procura substituir fontes de energia com alto teor de carbono 

por alternativas de baixo carbono através de, por exemplo, energia solar (DISNEY, 

2021). 

 

5.3.2 Redução de resíduos operacionais 

 
A Política Nacional de Resíduos operacionais leva em consideração que os 

resíduos de construção civil são aqueles produzidos nas reformas, nas demolições, 

nas construções e nos reparos de obras, tendo incluídas a escavação e a preparação 

de terrenos. 

É possível encontrar na Resolução 307 do CONAMA uma descrição mais 

detalhada dos resíduos de construção e demolição (RCD), que faz a definição sobre 

os resíduos da construção civil, sendo: 

os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 
construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, 
tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, 
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, 
telhas, pavimento asfáltico, vidros,plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., 
comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha 

 

Segundo Blumenschein (2007), os resíduos são aqueles produzidos nos 

canteiros de obras e as consideradas sobras do processo construtivo definido como 

um processo de produção de um determinado edifício, da tomada de decisão a sua 

ocupação. 

A análise das particularidades físico-químicas e das propriedades dos resíduos, 

por meio de métodos e ensaios adequados é essencial para definir osusos possíveis 

dos RCDs, especialmente por meio da reciclagem destes. Alguns dosparâmetros 

relevantes na caracterização podem ser destacados: a composição gravimétrica, a 

distribuição do material nos intervalos de densidade, a massa aparente, a absorção 

da água, a composição física, as fases minerais presentes e a composição química. 

Silva (2014) afirma que os RCD têm sua produção realizada em um setor no 

qual existem métodos e técnicas distintas de produção e é recente o controle da 

qualidade do processo produtivo. Dessa forma, as particularidades como quantidade 

produzida e composição vão depender de forma direta da fase de desenvolvimento 

da indústria de construção local, como as técnicas construtivas usadas, a qualidade 

da mão de obra empregada, a adoção de programas de qualidade, dentre outros. 
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O conhecimento dos componentes do entulho e a caracterização do RCD são 

obrigatórias para a definição de como e onde este material irá poder ser usado e qual 

o tratamento que deve ser realizado para assegurar a reciclagem e o reuso bem 

sucedido. Isto é indispensável porque as composições e a proporção dos materiais 

podem variar de uma região para outras. 

Com relação as características físicas, existe uma enorme variedade de 

técnicas e matérias-primas que atingem de maneira significativa as particularidades 

dos resíduos produzidos, especialmente no que tanto a quantidade e a composição. 

De acordo com Silva (2014), os resíduos têm particularidades físicas que 

variam, são dependentes do seu processo gerador, sendo possível apresentar-se 

em geometrias e dimensões conhecidas dos materiais de construção e em dimensões 

e formatos irregulares. 

Oliveira (2003) afirma que os resíduos de construção são considerados mais 

limpos do que os resíduos de demolição por que não passaram por pinturas ou pela 

mistura com outras substâncias de tratamento de superfícies que têm a possibilidade 

de percolar pelo solo, fazendo a contaminação. 

A diferença da composição do RCD conforme seu processo gerador foi 

analisada pela Enviromental Protection Agency (EPA) dos Estados Unidos e os dados 

podem ser observados a seguir. 
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Gráfico 2: Composição do RCD nos EUA 
 

Fonte: Silva (2014) 

 

 
A produção de resíduos nos Estados Unidos é distinta do Brasil em decorrência 

dos processos construtivos diferentes nos países. O uso de madeira é maior, por 

exemplo, em decorrência da quantidade grande de obras feitas em madeira, o que já 

não ocorre com frequência no Brasil. Em países desenvolvidos, a área da construção 

produz um número enorme de plástico, madeira e papel provenientes de embalagens. 

Nos países em desenvolvimento, a geração de outros materiais como argamassa e 

concreto é superior pelas perdas altas de processo (SILVA, 2014). 

A Disney é a empresa líder mundial em licenciamento, com produtos de marca 

vendidos em centenas de categorias de livros a figuras de ação, jogos,vestuário e 

muito mais. Seu time trabalha para melhorar sustentabilidade em todo o ciclo de vida 

do consumo através da escolha do material, embalagem, design e fabricação 

sustentável (DISNEY, 2021). 

A empresa teve como meta a diminuição de 60% dos resíduos operacionais 

no ano de 2020 quando comparado aos valores de 2013, a qual foi concluída com 

sucesso (Disney, 2021). No gráfico a seguir é possível analisar o desenvolvimento 
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da finalidade. 
 

Gráfico 3: Percentual Total de Resíduos Desviados de Aterros e Incineração. 

 

Fonte: Adaptado de Disney CSI, (2016 a 2020). 

 

As estratégias que garantiram o alcance deste objetivo se devem aos extensos 

esforços executados ao longo dos segmentos de negócios da companhia, incluindo o 

foco em captura de resíduos alimentares, triagem de materiais e a redução de 

plásticos e resíduos desnecessários (Disney, 2021). 

Alguns desses esforços incluíram a realização de auditorias de resíduos no 

Walt Disney World, Disneyland Resorts, Disney Cruise Lines, Disneyland Paris e 

instalações de escritórios corporativos da Califórnia para identificar materiais e 

mercados de alto volume para desvio. (Disney, 2021). 

De acordo com o ESG Reporting da empresa, o grupo reduziu a quantidadede 

plásticos descartáveis, incluindo bolsas de mercadorias e banheiro além deprodutos 

tamanho viagem e garrafas de amenidades. Também eliminaram canudos e 

agitadores de plástico, bem como copos de espuma em todas as operações. 

Já na Disney Cruise Line, os produtos plásticos estão sendo avaliados e 

eliminados a bordo. Isso inclui talheres, garrafas, agitadores, sacos de compras e 

condimentos em pacotes. Além disso, de acordo com a empresa, foi eliminado mais 

de 6.400 toneladas de metais, vidro, plástico e papel através da reciclagem. Houve 

também a remoção de mais de 14 mil quilos de detritos de praias e cursos d'água 

durante limpezas de praia apenas no ano de 2020. 

O Walt Disney World foi ainda reconhecido por esforços de reciclagem pelo 

estado da Flórida e homenageado com o State’s Recycling Recognition Award. 
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5.3.3 Redução no consumo de água potável 

 
 

Para a sobrevivência humana, a água é considerada um elemento 

fundamental. Por isso, Baen et al. (2018) salientam quanto à importância de ela ser 

consumida de forma responsável, devendo, portanto, que passar pelo processo de 

tratamento de modo a torná-la potável ao consumo humano. Nesse contexto, é notório 

o quão significativo é o sistema de abastecimento de água nesse processo. O 

abastecimento de água tem o objetivo de garantir a qualidade da água, bem como 

evitar que ocorram desperdícios ao longo de seu processo até chegar ao seu destino 

final. 

O sistema de abastecimento de água (SAA) é um conjunto de obras e 

instalações que englobam a captação, adução, tratamento e distribuição de água 

potável para atender uma determinada população, seja urbana ou rural, beneficiando 

os indivíduos que a compõem (CODEVASF, 2018). O início de qualquersistema de 

abastecimento origina-se na captação. 

Sobre a captação, Baen et al. (2018) sinalizam: 

As obras de captação devem ser dimensionadas e construídas para funcionar 
em qualquer época do ano. Devem permitir a retirada de água para o sistema 
de abastecimento em quantidade suficiente e com a melhor qualidade 
possível. Sendo assim as concessionárias responsáveis devem se atentar os 
pontos de captação de modo a escolher os melhoreslugares para a captação 
de água, procurando satisfazer asnecessidades da sociedade (BAEN et al., 
2018, p. 4). 

 

Baen et al. (2018) afirmam que um sistema de abastecimento de água potável, 

como um todo, constitui um conjunto de obras, maquinários, instrumentos e serviços 

capazes de direcionar a água potável para a utilização no consumo da indústria, 

doméstico e serviços públicos. 

Em 2020 o consumo de água potável permaneceu abaixo dos níveis de 

referência de 2013. A Disneyland Paris instalou um novo processo para 

monitoramento ao vivo e avisos de vazamento otimizar o consumo de água, já o 

Shanghai Disney Resort adicionou calibração e monitoramento ao vivo para melhorar 

sua água sistemas de medição (Disney, 2021). 
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Gráfico 4: Uso de Água Em Bilhões de Galões. 
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Fonte: Disney, 2017 

 

 
Em Hong Kong Disneyland, foi instalado uma nova térmica válvula de mistura 

nos banheiros do quarto do resort para reduzir a vazão de água. Além da água 

conservação, a empresa continua a apoiar a água esforços de administração (Disney, 

2021). 

Além disso, o Disney Conservation Fund concede anualmente valoresas 

organizações em apoio à redução da poluição da água e conservação da mesma 

(Disney, 2021). 

No gráfico a seguir, é possível visualizar a redução no uso de água. 
 

Fonte: Adaptado de Disney CSI, (2016 a 2020). 

Figura 6: Redução das águas nos parques da Disney no ano de 2017 
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5.4. DISNEY CONSERVATION FOUND 

 
É claro que Walt Disney teve um impacto transformador na cultura de todo o 

mundo em diversas áreas do entretenimento. Mas entre os legados daDisney, há 

alguns não tão óbvios, como o apoio à natureza e a conservação de habitats de 

espécies. 

O primeiro momento em que foi mencionado sobre o tema na empresa, de 

acordo com a revista do Disney Conservation Fund (2022) foi em 1942, com o 

lançamento do filme Bambi, em que animais e a natureza eram os heróis. Asfilmagens 

produzidas pela equipe do longa (organizado para pesquisa dos desenhistas) foram 

transformadas em uma série True-Life que ganhou oito AcademyAwards e criou o 

formato do que hoje são os documentários modernos de natureza da Disney, o 

Disneyture . 

Com a produção destes longas, foi possível ver a vasta biodiversidade de 

nosso planeta, o que abriu um alerta à empresa de que era necessário educação e 

práticas de conservação deste ambiente. Este foi o ponta pé inicial para a criação do 

que hoje é o Disney Conservation Found. 

A fundação pode considerar seu início de fato no ano de 1995, com o objetivo 

de auxiliar na proteção do planeta repassar ideais de conservação e responsabilidade 

de forma duradoura em crianças e famílias. 

O fundo apoia a pesquisa da vida selvagem e do meio ambiente, protegendo 

habitats, desenvolvendo programas de conservação para comunidades em ambientes 

críticos e criando experiências que fortaleçam o vínculo entre crianças, famílias, 

natureza e meio ambiente em todo o mundo (BYRON, 2016). 

Por meio do programa anual de concessões de conservação do fundo, mais de 

US$ 40 milhões foram criados para conservar e proteger a vida selvagem e os 

ambientes (WISNESKI, 2020). 

O grupo apoia mais de 330 organizações sem fins lucrativos em 115 países 

ao redor do mundo. Mais de 400 espécies foram protegidas por meio do programa 

de subsídios, incluindo grandes felinos, rinocerontes, elefantes, borboletas, grandes 

símios, macacos, aves migratórias, tubarões e raias, tartarugas marinhas, corais e 
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recifes (BYRON, 2016). 

A Disney não apenas doa subsídios anuais e faz parcerias com outras 

organizações, mas também educa as crianças por meio de personagens, histórias e 

experiências em parques e resorts. Kristen Byron (2016) comenta em seus estudos 

que o tempo que as crianças passam na natureza pode levar a vários benefícios, como 

crianças mais inteligentes, felizes e saudáveis, além de fortalecer valores de 

conservação. A empresa começa criando programas para ajudar às crianças a 

experimentar a natureza removendo assim, quaisquer barreiras que impeçam uma 

conexão. 

Desde 2012, a Disney tem ajudado mais 52 milhões de crianças e famílias se 

conectam à natureza e têm experiências significativas (BYRON, 2016). 

Dentre seus programas em 2020, o Disney Conservation Found auxiliou em 

diversas programas que promovem a vida selvagem. O primeiro já mencionado 

anteriormente é o Disneyture, uma plataforma de documentários sobre a vida 

selvagem de animais atrelados à ONGs que ajudam a proteger animais e as vidas que 

os cercam. 

Além deste programa, existem outros internos que buscam conscientizar os 

consumidores da Disney, como o Conect o Protect, que visa trazer informações sobre 

a vida selvagem presente nos parques da Disney e o próprio parque Animal Kingdom, 

que é uma área permanente de conservação no qual os guests dividem o ambiente 

com a natureza em uma grande celebração à vida. Ainda no parque, há estudos e 

pesquisas das espécies lá presentes (DISNEY CONSERVATION FOUND,2021). 

Através de valores arrecadados no Animal Kingdom, o Disney Conservation 

Found faz doações a programas externos ao redor de todo o mundo que visam 

proteger a vida em todas suas formas. 

São diversas ONGs que recebem este auxílio, sendo as escolhidas no ano de 

2020 29 instituições. Algumas são: The Lion Recovery Fund, ZLS America, The manta 

Trust, Purple Martin Conservation Association, International Snow Leopard Trust, The 

Marine Mammal Center entre outras (DISNEY CONSERVATION FOUND,2022). 
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6. DISCUSSÃO 

 
A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, ou seja, exige 

demonstração de que a conduta foi cometida pelo transgressor, além de prova do 

nexo causal entre o comportamento e o dano que é provocado no meio ambiente. 

Ressalta-se a dificuldade de, na ocorrência de danos ambientais, restituir-se o status 

quo ante razão pela qual a prevenção ainda se mostra como o instrumento mais 

adequado para a proteção do meio ambiente, sendo assim o cenário mundial nas 

últimas décadas tem testemunhado o desenvolvimento da consciência ambiental em 

diferentes setores da sociedade, dentre os quais está o setor agropecuário, que 

passou a incorporar a gestão ambiental ao seu cotidiano. 

Com uma maior fiscalização e ante a responsabilidade inserida de forma 

constitucional, artigo 225, e regulamentada por lei própria, Lei 9.605/98, chamada de 

Lei dos Crimes Ambientais, as pessoas jurídicas, e dentre elas as pessoas jurídicas 

atuante na área agropecuária, vem buscando essa conscientização e adequação, até 

mesmo para a sobrevivência perante o mercado internacional, em alguns casos, já 

que o mundo anda cada vez mais globalizado. 

O processo de conscientização vem ganhando cada vez mais a adesão das 

empresas, verifica-se que um grande número já está demonstrando preocupações e 

investindo em seu desempenho ambiental, incluindo sistemas de compliance. 

Sobretudo com interesse em preservar a imagem da companhia e resguardá-la de 

problemas, há também os gestores que diante da estrutura legal vigente, não quer ser 

responsabilizado e penalizado perante os crimes ambientais cometidos pelas 

empresas dos quais são os responsáveis. 

É preciso que seja validado o fato de que a necessidade de se desenvolver de 

forma saudável não é mais um conceito abstrato, longínquo; é na verdade uma nova 

tendência que se fixa como necessidade para enquadramento nessa nova realidade. 

Considerando então que o comportamento humano vem sendo 

constantemente alterado em decorrência das mudanças que acontecem em seu 

entorno, seja no âmbito econômico, social ou tecnológico, o que se percebe é que 

há uma explícita, porém lenta mudança na forma como as pessoas lidam com 

situações que se mostram pertinentes e urgentes para a preservação do meio 

natural no qual o ser humano vive contemplando ações que se correlacionam. 

Deste modo, a assimilação de novos conceitos e posturas que ganham espaço 
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tanto em empresas quanto na sociedade como um todo, e que se relacionamcom o 

ajuste comportamental que é a tônica da preservação neste exato momento, tem sido 

um caminho para a efetiva preservação do meio ambiente. (MUA 2016) 

Neste sentido, de acordo com o entendimento de Lessa (2018), é preciso que 

se diga que: a preservação de que se fala, perpassa o rol de não queimar, não 

desmatar e não poluir. Isso porque essas questões, são coerentes no que se refere 

ao abandono de práticas destrutivas que apesar da abordagem generalizada, não são 

claras quanto às medidas que de fato precisam ser tomadas para a sua efetivação. 

Assim, é pertinente que se reitere que, o ato de se tornar sustentável, de ser 

responsável com a preservação do meio ambiente como um todo, alcançaquestões 

do dia-a-dia, como por exemplo, o descarte indevido de produtos que são altamente 

prejudiciais para a preservação ambiental. 

O tema está longe de ser esgotado, porém traz de maneira clara como se dá 

as responsabilizações na área cível e criminal, e busca de trazer ao final do projeto 

como poderia uma gestão ambiental evitar ser penalizada e atuar perante a legalidade 

ambiental na busca pelo desenvolvimento econômico de forma sustentável. 

A empresa tem objetivos ambientais que visam impulsionar o meio ambiente 

tanto com estratégias de longo prazo como também nas tomadas de decisão diárias 

da liderança e dos funcionários ao redor do mundo. Estes incluem a redução dos 

impactos de suas operações, produtos, serviços, fornecedores, licenciados e valor 

de cadeias, alavancando conteúdos, plataformas e experiências para inspirar os 

outros, promovendo uma cultura interna de gestão ambiental e parceria para alcançar 

um impacto positivo para as gerações futuras. 

De acordo com Wisneski (2020), à medida que uma empresa ou organização 

se torna maior, a mesma passa a ser um centro vital de poder e suas ações passam 

a tocar a vida de qualquer cidadão. Dessa forma, esta empresa deve, além de procurar 

maximizar seus lucros, servir à sociedade. 

As iniciativas e programas de CSR da Disney fazem parte de um 

posicionamento estratégico que beneficia toda a organização. Como principal 

instituição na indústria do entretenimento, a abordagem abrangente de cidadania 

corporativa da The Walt Disney Company é holística em satisfazer os interesses das 

partes associadas, bem como a eficácia operacional e objetivos do negócio. 

(Wisneski, 2020) 
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Dessa forma, Wisneski (2020) afirma que os programas de CSR garante um 

comportamento ético da Walt Disney Company que lucra com o fornecimento de 

entretenimento, produtos e experiências valiosos aos clientes no mundo todo. 

Alex Willians (2019) também aborda o tema ao enfatizar que, à primeira vista, 

a estratégia do CSR da empresa tem tudo a ver unicamente com o meio ambiente e 

o apoio a soluções para problemas comunitários e sociais, mas, no entanto, não 

podemos deixar de perceber que as metas de cidadania corporativa da Disney estão 

interligadas também com os objetivos estratégicos dos diferentes negócios da 

empresa. 

A estratégia de responsabilidade social corporativa da Disney e as iniciativas 

e programas associados fazem parte de um posicionamento estratégico geral que 

beneficia toda a organização, incluindo subsidiárias como Marvel Studios e Pixar 

Animation Studios. 

Apesar de nos aprofundarmos neste estudo nas questões ambientais, a Disney 

agrupa seus esforços de responsabilidade social corporativa em dois: Meio Ambiente 

e Filantropia. Os programas e iniciativas específicos contidos na estratégia de CSR 

da empresa mostram que a abordagem da mesma émultifacetada ao considerar 

as operações e os stakeholders do conglomerado (Willians, 2019). 

No que se diz respeito as questões ambientais, alguns dos principais objetivos 

estratégicos são o desvio de resíduos, a redução de emissões e a conservação da 

água. Os programas de desvio de resíduos visam reutilizar e reciclar materiais das 

operações da Disney, como em parques de diversões e resorts, para reduzir a 

quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários (Disney, 2020). 

Assim, a gestão ambiental faz com que a estratégia de responsabilidade social 

corporativa melhore a sustentabilidade e o esverdeamento dos negócios globais, 

colocando o meio ambiente como parte fundamental nas considerações de ética 

empresarial na gestão estratégica da Disney. 

Outro ponto de extrema relevância às estratégias envoltas no CSR é o Disney 

Conservation Found, o qual estende as iniciativas de responsabilidade social 

corporativa a partes interessadas e partes que não são necessariamente impactadas 

diretamente pela mídia e entretenimento, parques e resorts, bens de consumo e 

negócios de varejo. 

Este componente da estratégia de CSR envolve programas para salvar a vida 
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selvagem, proteger o planeta e facilitar o envolvimento da comunidade. Por exemplo, 

por meio do Conservation Fund, o conglomerado de mídia e entretenimento apoia 

financeiramente e coopera com organizações de conservação com o objetivo de 

melhorar as populações de espécies ameaçadas ou em risco (DISNEY, 2020). 

Além disso, a The Walt Disney Company tem programas de cidadania 

corporativa que incentivam e permitem que as comunidades participem de atividades 

ecológicas e de sustentabilidade por meio de organizações sem fins lucrativos 

juntamente com programas de alfabetização relacionados incluídos em seus parques 

temáticos e operações de resorts (DISNEY, 2020). 

Essa estratégia expressa os interesses da Disney em gerenciar e satisfazer as 

comunidades como partes interessadas do negócio multinacional (WILLIANS, 2019). 

 
6.1 A SUSTENTABILIDADE E AS RELAÇÕES COM OS ACIONISTAS 

 
O engajamento dos acionistas, como mencionado por Wisneski (2020), é uma 

questão crítica  no  mundo corporativo, também destacada  por iniciativas 

internacionais: alguns investidores podem buscar seu alicerce na estratégia da 

empresa,  em suas tomadas  de decisão,  reconhecendo que   esse tipo de 

empoderamento envolve necessariamente a assunção de um  grau de 

responsabilidade na realização desses objetivos (BUSINESS ROUNDTABLE, 2016). 

Esse empoderamento dos acionistas na tomada de decisão do conselho gera 

uma alocação de capital da empresa e de suas estratégias, de modo a encontrar o 

equilíbrio certo entre a exigência de resultados a curto prazo e a criação de valor a 

longo prazo (SALVONI, 2017). 

O relacionamento entre uma empresa e seus acionistas é um fator crítico para 

a manutenção de relações efetivas com investidores e deve ser implementada por 

meio de processos e mecanismos padronizados. 

Esta situação implica que as decisões do conselho de uma organização com 

o porte da The Walt Disney Company não podem ser influenciadas por decisões de 

curto prazo. 

Para que a orientação do conselho traga uma redução nos riscos de 

investimento, é interessante que, tanto o desempenho como as políticas de 

remuneração para seus executivos e gestores de investimento enfatizem a criação 

de valor a longo prazo (CVSG, 2007). 
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A adoção de estratégias corporativas inseridas na responsabilidade social 

corresponde à busca de vantagem competitiva nos mercados globais, aumentando 

valor e mantendo recursos apropriados de aumento de estoque. Por esta razão, 

tende a se qualificar como uma boa prática, promovendo uma convergência 

substancial em todo o mundo que vai além das diferenças tradicionais nas estruturas 

de governança corporativa devido às características de propriedade e mercado de 

capitais. 

A tendência de criação de valor a longo prazo contribui para a formação de 

relações estáveis com os acionistas. Além disso, obtém certa “garantia de 

transparência” já que suas atitudes são verificáveis e verdadeiras, capazes de atender 

às necessidades cognitivas e das expectativas de investidores existentes e potenciais 

(SALVONI, 2017). 

O compromisso das empresas com a criação de um valor sustentável deve 

ser reconhecido nos mercados de capitais e recompensados por acionistas, deforma 

a mudar suas relações com o mercado. 

Quando os investidores não possuem informações completas e transparentes, 

há um alto risco de ações especulativas. Por isso, empresas e investidores orientados 

para o longo prazo se preocupam com o alinhamento entre comunicações com 

métricas e com desempenhos voltados para o futuro (CVSG, 2007). 

Empresas que investem em sustentabilidade como a Disney, são 

significativamente mais propensas a atrair investidores dedicados em vez de 

investidores transitórios (ECCLES et al., 2014). 

O relacionamento regular e contínuo com os investidores diminui o risco 

associado à assimetria de informação e abuso de mercado (AGARWAL et al., 2015), 

melhorando também a visibilidade e a reputação da empresa para que seja possível 

aumentar a precisão na previsão dos analistas, reduzindo, além disso, o custo de 

capital e possibilitando o aumento no preço das ações (BRENNAN & 

TAMAROWSKY,2000). 

A atenção das instituições internacionais, seus reguladores e seus códigos de 

conduta visa implementar princípios e padrões de governança amplamente aceitos e 

de alta qualidade, que tendem a promover e garantir a justiça geral das transações 

(GENNARI, 2017). 

Assaf Neto (2018, p. 229) explica que “as Bolsas de Valores são entidades, 
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cujo objetivo básico é manter um local em condições adequadas para a realização 

entre seus membros de operações de compra e venda de títulos e valores mobiliários”. 

Segundo Pinheiro (2016, p. 241), “o mercado de capitais desempenha papel 

relevante no processo de financiamento das empresas. Ele oferece diversos 

instrumentos de financiamento a médio e longo prazo para suprir as necessidades 

dos agentes econômicos, (...)”. 

Izidoro (2016) aponta que, para empresas novas entrarem na B3 e procurarem 

recursos financeiros e econômicos maiores, é indispensável o atendimento de vários 

requisitos e depois de atendê-los, é necessário fazer o IPO (oferta inicial de ações), 

dessa forma, os investidores apresentam o interesse de adquirir as ações do outro 

lado, ocorrendo assim o mercado primário, no qual o investidor faz a negociação direta 

com a organização. A partir de então torna-se o mercado secundário, no qual os 

investidores fazem a negociação entre si, quando existir uma combinação de ordem 

de compra e venda. 

Assaf Neto (2018, p. 250) explica que 

a decisão de investir em ações deve ser precedida de uma análise das 
expectativas dos rendimentos a serem auferidos ao longo do prazo de 
permanência em determinada posição acionária e, também, da valorização 
que venha a ocorrer nesses valores mobiliários. 

 
Reis e Wainberg (2019, p. 5) destacam que “o investidor brasileiro em potencial 

ainda tem receio de operar em Bolsa. Vários são os mitos sobre o mercadode capitais, 

visto como um ambiente restrito aos especialistas e aos mais endinheirados”. 

Vale ressaltar que 

apesar de o processo de decisão de investimento acionário ser,muitas vezes, 
desenvolvido de maneira mais intuitiva, é necessário, para efeito de um 
posicionamento mais racional de mercado, que a aplicação financeira seja 
reflexo de uma avaliação mais formal desses ativos (ASSAF NETO, 2018, p. 
251). 

 

Esta situação favorece o movimento de investidores de um mercado para outro 

devido a considerações sobre conveniência econômica e seu risco de diversificação 

(GENNARI,2017). Esta situação aumenta a competição entre as empresas pela 

aquisição de recursos nos mercados globais e produz um caminho gradual para 

convergência que significa compartilhar padrões mundiais de alta qualidade de 

governança (GENNARI, 2017). 

No dinamismo deste mercado, o preço da ação, apesar de seus limites,perdura 

como uma das métricas mais comuns que os investidores empregam para capturar 
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todo o espectro de redes sociais corporativas além do valor de desempenho(positivo 

a negativo) em todas as partes interessadas, principalmente por causa de sua 

disponibilidade e comparabilidade (PELOZA, 2009). 

Por isso, com a difusão do conceito de responsabilidade social, as bolsas de 

valores têm um papel importante promover a as questões ambientais através de 

padrões de envolvimento social e ferramentas para valorizar o desempenho 

socioeconômico da The Walt Disney Studios (MATEI & CIBOTARIU, 2011). 

A origem e o desenvolvimento de métricas para investimentos socialmente 

responsáveis na Bolsa de Valores estão relacionadas à pouca capacidade dos 

acionistas de monitorar essas questões internamente. Ou seja, os investimentos 

éticos constituem um veículo de investimento, que reflete os valores dos investidores 

quanto ao impacto e condução das atividades comerciais (GENNARI, 2017). 

 
6.2 A SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA DISNEY E A AGENDA 2030 

 
Em 2015, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) 193 países, 

inclusive o Brasil, aprovaram o documento “Transformando Nosso Futuro: a Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, com o compromisso de ser cumprido até 

2030, razão pela qual também é chamado de Agenda 2030. Este documento visa a 

promoção de desenvolvimento sustentável, combatendo-se a pobreza, a exploração 

e a contaminação do meio ambiente como um todo (CABRAL e GEHRE, 2020; ONU, 

2015; ROSA e CAMPOS, 2020). 

A Agenda 2030 é considerada o plano de ação mais ambicioso da história 

mundial, alicerçada em metas de caráter universal, integradas, envolvendo temas 

transdisciplinares como a saúde, a educação, a água e saneamento, a segurança 

alimentar, as mudanças climáticas, a vida na terra e os oceanos, a redução das 

desigualdades, a construção de sociedades pacíficas e inclusivas e justiça social. 

A Agenda 2030 objetiva a sustentabilidade   nas   dimensões   sociais, 

econômicas e ambientais, a qual possa ser alcançada de acordo com a cultura e a 

realidade local (CABRAL e GEHRE, 2020; GEHRE e MARTINS, 2021). 
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Figura 7: Roteiro para acompanhamento e revisão da Agenda 2030 

 
Fonte: UNODOC, 2022 

 
A Agenda 2030 é um projeto para arquitetar caminhos distintos ao modelo 

presente na atualidade trazendo objetivos voltados ao desenvolvimento sustentável 

no panorama econômico, social e ambiental, que de forma solidária e em conhunto, 

apoiam a busca de um conjunto comum de desenvolvimento (ZEIFERT et. al., 2020). 

Entende-se que a responsabilidade ambiental é um grupo de “afazeres” de 

forma inidividual ou empresarial, relacionada ao desenvolvimento sustentável do 

planeta. Essas atitudes devem levar em conta o crescimento econômico ajustado à 

proteção do meio ambiente na atualidade e para as gerações futuras, assegurando a 

sustentabilidade (DIAS, 2000). 

Tanto na esferal pessoal como empresarial, é simplemente impossível ignorar 

a importância da discussão em relação a sustentabilidade na atualidade. Como no 

caso das organizações, a cobrança por parte da sociedade só aumenta, reividicando 

a adoçaão de uma postura atividade sobre o assunto. Dentro do que é considerado 

responsabilidade ambiental, pode-se citar: Acompanhar a emissão de gás carbono; 

ter uma rotina de paperless; fazer escolhas conscientes (CAVALCANTI, 2002). 

Como já mencionado no decorrer do trabalho a Agenda 2030 tem como objetivo 

propor um caminho sustentável, assim faz relação com a responsabilidade ambiental. 

Os ODS, por sua vez, constituem uma ambiciona lista de metas para serem cumpridas 
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até 2030. Os principais projetos contam com: Pessoas; Planeta; Prosperidade; Paz e 

Parcerias (FURTADO, 2018). 

As finalidades de desenvolvimento sustentável são consideradas um apelo 

global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e 

assegurar que os indivíduos, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de 

prosperidade. São essas finalidades que as Nações Unidas estão contribuindo para 

que possa atingir a agenda 2030. 

Cabral e Gehre (2020) realizaram uma discussão sobre os ODS que poderiam 

fazer parte da Agenda 2030 e propuseram que se acrescentasse o ODS 19, Arte, 

Cultura e Comunicação, no qual as ações nestas linhas capazes de promover a 

sustentabilidade precisam ser consideradas na sociedade. Desta forma, é possível 

relacionar que as ações culturais da Disney dadas na divulgação da importância da 

preservação da biodiversidade, da fauna e da flora para a vida de todos a este ODS. 



52 
 

7. CONCLUSÕES 

 
Analisando o conteúdo apresentado, é possível perceber uma grande 

preocupação da empresa frente as questões de sustentabilidade em todo o planeta. 

Foi possível notar também que a empresa vem honrando seus compromissos no que 

se diz respeito a seus objetivos ambientais. 

As emissões de carbono da organização tiveram, até 2020, uma redução de 

50% se comparados com os dados de 2012. Outros pontos alcançados foram o desvio 

de 60% dos resíduos operacionais de aterros e incineradores, bem como o alcance 

no desejo de manter o mesmo consumo de água de 2013. 

A Disney também demonstra preocupação em conscientizar seus clientes. Para 

isso, um de seus principais projetos é o parque Animal Kingdom, que faz uma grande 

homenagem ao meio ambiente de forma a misturar entretenimento com conhecimento 

sobre o tema. 

Outro ponto de extrema relevância é o Disney Conservation Found. Através 

da venda de produtos de Merchandising do Animal Kingdom, a instituição arrecada 

fundos e ajuda quase 30 ONGs de todos os continentes em busca de fortalecimento 

de espécies em extinção, recuperação de meio ambiente e conhecimento sobre os 

assuntos. 

Não obstante dos assuntos já tratados, ao analisar os objetivos presentes na 

Agenda 2030, em comparação com as metas já concluídas, é possível ter uma visão 

positiva de seu futuro na área ambiental. 
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