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RESUMO: Introdução: Visando a sustentabilidade dentro das empresas observa-se a política 

dos 5 R’s: Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar que faz parte de um processo 

educativo que tem por objetivo uma mudança de hábitos no cotidiano dos cidadãos, tendo como 

princípio levar o indivíduo a repensar seus valores e práticas. Assim, para garantir um mundo 

mais sustentável é necessário que o consumo seja feito corretamente, com consciência e sem 

desperdícios, ou seja, vivendo em harmonia com o planeta. Para que o empreendedor implante 

esse sistema sustentável em sua empresa é necessário usar a criatividade, buscar informações, 

fazer pesquisas amplas sobre o assunto e além de tudo ser inovador. Objetivo: O objetivo do 

presente trabalho é explicitar os benefícios que o empreendedorismo sustentável e suas 

constantes melhorias trarão. Como objetivos específicos: identificar quais os benefícios e 

barreiras existentes para o uso do empreendedorismo sustentável, verificar quais benefícios esse 

tipo de negócio traz para a sociedade, analisar a importância da implementação do 

empreendedorismo sustentável nas empresas e quais impactos financeiros e mercadológicos ele 

oferece, mensurar o custo-benefício decorrente desta implementação e explanar sobre a política 

dos 5 R’s no cotidiano. Metodologia: foi utilizada na presente pesquisa como técnica para 

coleta de dados a pesquisa bibliográfica como abordagem qualitativa. Resultados: Com o 

desenvolvimento da pesquisa foram encontrados dados e informações pertinentes ao tema e que 

reforçam seus conceitos e objetivos. Há necessidade de que a população esteja consciente e 

preocupada com o meio ambiente para que por si própria busque soluções tanto de problemas 

atuais quanto para se prevenir de possíveis novos. Para atingir esse objetivo é preciso que seja 

feita uma educação ambiental. Depois de feita essa educação os consumidores estarão mais 

atentos quanto às empresas que possuem como método o empreendedorismo sustentável em 

suas atividades diárias. Considerações finais: Foi possível compreender quão importante é a 

implantação do empreendedorismo sustentável tanto para o meio ambiente quanto para quem 
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faz uso de produtos produzidos por esse meio e também entender a dificuldade da implantação 

e identificar os custos-benefícios. Poderá contribuir para que alunos ou estudiosos do tema se 

situem e tirem conclusões sobre o trabalho feito e para que possam fazer novas pesquisas e 

obter novos resultados tendo como base o artigo aqui apresentado. É possível fazer novos 

estudos nessa área e entender um pouco mais sobre o empreendedorismo sustentável pois, além 

de ser de amplo conhecimento também pode ser diariamente melhorado após novas descobertas 

de tecnologias e ideias para implantação. 
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