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RESUMO 

 

O discurso recorrente é de que a responsabilidade social tem sido difundida por 

exigência do mercado consumidor. A pressão da sociedade civil organizada contribuiu para 

promover mudanças nas legislações e vem gerando produtos mais seguros e menos 

prejudiciais à natureza. Este trabalho se baseia na hipótese de que o discurso de 

responsabilidade social foi assimilado, moldado e distribuído por empresas e institutos 

empresariais. Este fato Isso contribuiria para distorcer a realidade e controlar a evolução dos 

fatos e do discurso produzido, para atendendor aos objetivos empresariais, não da sociedade. 

Dessa forma, Por isto o objetivo deste trabalho é contribuir para a desconstrução da ideia de 

atuação positiva empresarial sobre a responsabilidade social empresarial. Foi feita uma opção 

de recorte geográfico no Brasil e recorte temporal de 1990 a 2010. Os métodos utilizados 

classificam a pesquisa quanto aos seus objetivos como exploratória; quanto aos 

procedimentos como pesquisa bibliográfica e documental; e quanto à abordagem do 

problema, como qualitativantitativa. Para a análise e tratamento dos dados foi utilizada a 

Análise Crítica do Discurso (ACD). 

 

Palavras-chave: Responsabilidade social empresarial  Mercado discurso  poder 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Prevailing discourses tend to present social responsibility as having originated and 

disseminated by force of the consumer market, and that pressures on the part of organized 

civil society have contributed to promoting change in legislation, as well as safer products that 

are also less harmful to nature.  Even though this mode of reasoning does seem to make sense, 

actual practices are still far away from such reality, and real steps towards change have been 

slower than discourse. 

The discourse on social responsibility has been assimilated, molded, and legitimated 

by companies and corporate institutes which, in turn, have become authorities in the 

production of content about this topic. How did this happen? In fact, this happened through 

various means; however, some key reasons may be highlighted here: third sector corporate 

institutes have been regularly producing materials, events, and other modes of communication 

that have, over the years, been adopted as reference texts by universities. This fact, I argue, 

has contributed to distorting reality and controlling the evolution of both fact and produced 

discourse, and this has happened in order to serve their own goals, rather than those of the 

wider society. T 

he objective of this work is to contribute to the deconstruction of the positive role of 

business idea on corporate social responsibility. In this work, I have opted for a geographical 

focus on Brazil and a temporal focus between the decades of 1990 and 2010. In order to 

demonstrate third sector corporate institutes’ growing relevance in the production of content 

on corporate social responsibility in Brazil The methods used to classify research as its goals 

as exploratory; on procedures as bibliographic and documentary research; and on the 

approach to the problem, as qualitative. For the analysis and processing of the data we used 

the Critical Discourse Analysis (CDA). 

, multiple research techniques were used, most notably, those of critical discourse 

analysis, in order to deconstruct the notion that there is an intrinsically positive meaning to 

social responsibility. Further, causal quantitative techniques were used to analyze Bachelor 

Degrees’ graduation papers archived by Universidade Federal Fluminense, in order to analyze 

how reference to the materials produced by such corporate institutions might be growing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

A sociedade civil é a esfera em que o cidadão se faz representar fora do Estado 

formal. São manifestações em que o objetivo é garantir ou ampliar os direitos civis, sociais ou 

políticos. Recorrendo a Costa (2007), Gohn (2007) e Fernandes (2002), estes movimentos 

podem ser formais e institucionais (igreja, escola, sindicatos etc.), Podem ser contestatórios 

ou não. 

Existe ainda a expressão Sociedade Civil Organizada. Este termo tomou vulto a 

partir dos anos 1980 com o ganho de espaço na mídia pelos movimentos sociais a favor das 

minorias e da preservação do meio ambiente (COSTA, 2010). É entendido como o conjunto 

de entidades formalmente constituídas pela sociedade civil em prol de uma causa ou tema. É 

uma forma de ação política. 

Atualmente, podem-se identificar como sociedade civil organizada as instituições 

sem fins lucrativos, em especial as de interesse público, tais como: ONG´s, movimentos 

sociais, associações de moradores, associações produtivas comunitárias, fundações, institutos, 

sindicatos e outros tais1. Ainda, segundo Coelho (2000), é “uma alternativa para as 

desvantagens tanto do mercado, associado à maximização do lucro, quanto do governo, com 

sua burocracia inoperante”.                                                                                                                                         

A descrença de que o Estado poderia solucionar ou seria suficiente para resolver os 

problemas de uma sociedade seria motivo suficiente para o surgimento desse novo elemento 

cujo emprego do termo teve vários significados ao longo do tempo. A sua conotação assumiu, 

historicamente, um sentido oposicionista. 

Originalmente identificado pelos jusnaturalistas como sinônimo de sociedade 

política ou Estado em oposição ao Estado de natureza. [...] Surpreendente, porque na 

tradição jusnaturalista chama-se de sociedade civil aquilo que hoje é chamado de 

Estado (BOBBIO, 1987, p. 38). 

                                                

1 Especialmente sobre movimentos sociais, é imprescindível a leitura de Gohn (2007) para se aprofundar ao 

tema. Na p. 251 a autora fecha uma definição, após longo caminho percorrido, tentando abordar as mais variadas 

concepções. 
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O conceito de sociedade civil deixa de identificar-se com o Estado, segundo Hegel 

(apud BOBBIO, 1987), ao conceituá-la como sinônimo de sociedade pré-política desprovida 

de organicidade. Esta, inerente ao Estado, é chamada por Hegel de “Estado Externo”. 

Marx (apud BOBBIO, 1987, p. 31), ao apontar que a história deixaria de lado as 

relações reais e os “verdadeiros agentes históricos,” fecha a inversão do conceito. 

A forma determinada de relações das forças produtivas existentes em todos os 

estágios históricos que se sucederam até hoje, e que por sua vez as determina, é a 

sociedade civil [...]. é absurda a concepção da história até hoje corrente que se limita 

às ações de líderes e de Estados. 

Pode-se observar o Estado como antagonista da sociedade civil ou como mais um 

elemento legítimo de representação da sociedade e, por consequência lógica, um elemento de 

relacionamento que pode ser de oposição e outras vezes de complementação. 

Gramsci enxergava a Sociedade Civil como o momento do consenso contraposto ao 

da força representada pelo Estado, que detém as forças de coerção de forma a manter a ordem. 

“No pensamento gramsciano, a sociedade do consenso é apenas aquela destinada a surgir da 

extinção do Estado” (BOBBIO, 1987, p. 41). 

Abandonando, temporariamente, a ideia de extinção do Estado, pode-se evoluir na 

ideia do quão importante é a sociedade se organizar fora do Estado. Observe que a 

participação da sociedade civil no processo de ampliação dos seus “direitos” trouxe 

transformações inegáveis no mundo ocidental. No entanto, falar de participação implica falar 

de liberdade, o que tem outras implicações merecedoras de atenção, mas que não serão 

contempladas neste trabalho, exceto para ilustrar um possível quadro e facilitar a 

compreensão. 

Os “direitos” apontados anteriormente são os direitos políticos, civis e sociais. Não 

existe exatamente uma hierarquia entre estes “direitos”. Eles estão relacionados, mas uma 

destas dimensões pode estar presente sem que a outra a acompanhe. Simplificadamente, 

direitos civis seriam o direito à liberdade, à propriedade, igualdade perante a lei. Direitos 

políticos, o direito de votar e ser votado e, por fim, os direitos sociais, tão falados atualmente, 

o direito à educação, saúde, aposentaria, entre outros. Carvalho (2009) aponta que a conquista 

destes três faria um indivíduo tornar-se cidadão pleno. 



13 

 

  

Compreende-se melhor a conquista e o exercício da cidadania, quando observamos a 

evolução histórica da sociedade estudada. Não é objeto deste trabalho enveredar pela história 

da cidadania ou das formas como o brasileiro conquistou ou adquiriu seus direitos, no entanto, 

alguns pontos merecem atenção. Ao contrário de nossos vizinhos sul americanos, a nossa 

independência não foi fruto de conflitos violentos, mas negociada pela elite local. A 

população assistiu a tudo sem uma participação que pudesse ter algum significado relevante 

no resultado final. 

Nem mesmo a transição para a república provocou grande celeuma. Uma expressão 

melhor dessa letargia e exclusão ou autoexclusão pode ser encontrada nas eleições. No início 

do século XX, o voto era direto e universal, contudo, alerta Fausto (2000). 

[...] eram considerados eleitores todos os cidadãos brasileiros maiores de 21 anos, 

excluídas certas categorias, como os analfabetos, os mendigos, os praças militares. 

A Constituição não fez referência às mulheres, mas considerou-se implicitamente 

que elas estavam impedidas de votar. 

A experiência do voto não carregava nenhum sentido mesmo para quem tinha esse 

direito. Eleições fraudulentas ou “ordenadas” era uma prática comum Brasil adentro. O direito 

político assim como o civil e o social era herdado, adquirido ou determinado, não 

conquistado. 

Percebe-se que no âmbito político, a república não trouxe grandes conquistas de 

imediato. Carvalho (2009, p. 61-62) considera que os direitos políticos, civis e sociais eram 

precários. 

A assistência social estava quase que exclusivamente nas mãos de associações 

particulares. [...] a Constituição republicana de 1891 retirou do Estado a obrigação 

de fornecer educação primária [...] não cabia ao Estado promover a assistência 

social. [...] A Constituição republicana proibia ao governo federal interferir na 

regulamentação do trabalho. 

Se o Estado não fornece educação e impede o analfabeto de votar, nega-se o direito 

político ao negar o direito social. Exclui-se, com isso, cerca de 80% da população 

(CARVALHO, 1987). 

Avanços em direção a forma existente atualmente só aconteceriam a partir de 1930, 

principalmente no que diz respeito aos direitos sociais (Consolidação das Leis Trabalhistas – 

CLT, entre outros.). O mesmo não se pode falar em relação aos direitos políticos pela 

interrupção provocada pelo período ditatorial do Estado Novo. 



14 

 

  

Somente com a Carta de 1946 é que foi consagrada de fato, no plano dos diretos 

políticos, a igualdade entre homens e mulheres, pouco úteis com a nova interrupção ditatorial 

em 1964. Novo “avanço” só ocorreria com a Constituição de 1988 que, com todas as críticas 

pelo excesso de normatizações ou por entrar em áreas que não deveriam ser de natureza 

constitucional, refletiu um “avanço” da sociedade. Entre tantas mudanças, está a extensão de 

direitos políticos e sociais aos cidadãos em geral e às minorias, como os índios. Sem contar o 

voto facultativo de quem tem idade entre 16 e 17 anos. Por fim, o período pós-Carta de 1988 

trouxe os direitos civis, políticos e sociais amplificados pelo aumento de organizações 

privadas com finalidade pública (ONG´s). 

Não é pouco. Em pouco menos de um século houve uma mudança brutal na forma 

como se decidia quem iria governar o país, assim como estados e municípios, ampliando a 

participação do cidadão na res-publica2. 

Mas qual seria o papel da sociedade civil? Ela deve participar ativamente na 

identificação das demandas, na formulação das políticas públicas, na priorização dos recursos 

e dos investimentos, no planejamento operacional, na normatização de processo, no 

monitoramento, na fiscalização e na avaliação dos resultados de programas, projetos e ações 

do governo. Deve ser um parceiro ativo nas decisões públicas e não apenas um cliente 

passivo, mero figurante dos processos macrossociais em que o poder está “fora do alcance e 

mesmo de compreensão” (CARVALHO, 2009). Afinal, é em seu nome que o governo é eleito 

e para ela o governo deve trabalhar. Monitorar e participar requer uma capacidade de 

mobilização e articulação. 

Para melhor cumprir a função de ampliar e viabilizar o processo, a sociedade deve se 

organizar, baseando-se em redes de informação e comunicação que permitem que os 

indivíduos se associem em função de interesses, em tempo real e tomem decisões baseadas 

em um conjunto mais complexo de informações. Estas podem vir das empresas, de seus 

parceiros, da comunidade local, de organismos internacionais, ou seja, da rede, fortalecendo a 

sociedade civil via empoderamento de redes sociais. 

                                                

2 Res publica é uma frase latina, composta de res + publica, significando literalmente a "coisa do povo". O 

termo normalmente se refere a uma coisa que não é considerada propriedade privada, mas a qual é em vez disso 

mantida em conjunto por muitas pessoas. Phoinix. Rio de Janeiro, UFRJ, n.5, 1999. 
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O esforço dedicado à construção e ampliação desse foro de ação pública tem que ter 

utilidade prática evidenciada na concretização de algo positivo para a sociedade. Não se trata 

de criar mecanismos de medição em curto prazo imitando processos de mercado, ou seja, de 

empresas, como definiu Fernandes (2002) com finalidade privada. Mas de, pelos menos, 

apontar conquistas que estimulem a continuidade do esforço em direções concretas. 

Como se pode perceber, a ampliação da capacidade de mobilização possibilitada 

pelos avanços tecnológicos, destaque-se a internet, foi importante para que ideias e práticas 

circulassem com maior velocidade, aglutinando elementos dispersos geograficamente que não 

se comunicavam ou tinham dificuldades de acompanhar ou mesmo saber o que se passava no 

resto do mundo, fora das fontes tradicionais de comunicação estabelecidas. 

Observe a discussão sobre a responsabilidade social empresarial. Era escassa e 

restrita ao meio acadêmico (OLIVEIRA, 2013). O debate ampliou-se à medida que a 

sociedade civil se mobilizou e desenhou um novo cenário, incluindo o tema na agenda política 

e nas preocupações do Mercado. Dito de outra forma, o tema entra no dia a dia do cidadão 

pressionando as empresas a uma mudança de postura em relação ao comportamento dela na 

sociedade em que está inserida. 

Se alguém fizer uma visão panorâmica do que foi dito até este ponto do texto terá, 

possivelmente, a impressão de um forte embate político com uma transferência de poder do 

topo para a base da pirâmide. Pode-se pensar ainda, por exemplo, que no mundo ocidental, 

particularmente no período anterior à Revolução Industrial a nobreza ocupasse o topo das 

decisões. Ignorando a participação da Igreja, os demais ocupavam a base. O capitalismo 

colocou o nobre para trabalhar, não necessariamente na base da pirâmide. Por mais que a 

ascensão social tenha sido flexibilizada, a “ordem natural das coisas” permaneceria a mesma. 

A primeira metade do século XX foi o rescaldo da nobreza e das principais formas de 

sustentação sistema metrópole-colônia. Com exceção da África, considerada até hoje 

periférica por ser um mercado “pouco desenvolvido”, a transição estava completa. Pronta para 

o crescimento do Mercado, que atingiria a sua “idade adulta” com a queda do bloco socialista. 

Na segunda metade do século XX, este personagem passa a influenciar cada vez 

mais o andamento das causas políticas. O Mercado, como é reconhecido, representa o poder 

econômico privado, inúmeras vezes anônimo e possivelmente por isso mesmo, ao conjugar 

poder econômico com a fluidez características das sociedades anônimas. 
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Não era incomum relacionar o aumento da pobreza com o desenvolvimento do 

capitalismo (POLANYI, 2000). Neste ponto, não é “capitalismo de Estado”, mas 

desenvolvimento de mercado pelo Mercado (FERNANDES, 2002). Qualquer 

empreendimento privado pode ter a finalidade que desejar, contudo, por uma lógica que não 

será debatida aqui, estas empresas que buscam o lucro pelo lucro transformam o mercado de 

trocas em um mercado de competição e sobrevivência. 

Ideias dessa natureza, aliadas ao crescimento vertiginoso das trocas comerciais3 

(acelerado pela intensificação da globalização), criaram um clima de desconfiança em relação 

ao Mercado que, pela sua natureza, defenderia apenas aos seus interesses. Com o final do 

século XX, algumas corporações concentraram tanta riqueza que, pela sua constante 

interação, determinou uma nova relação de forças representada pelo Estado-Mercado-

Sociedade Civil. 

O discurso sobre a presença de o Estado ser maior ou menor não trouxe maior 

presença da sociedade civil, apenas menos ingerência do Estado sobre o Mercado. Segundo 

Oliveira (1999), "a pergunta pertinente consiste em analisar se a tendência por ‘menos Estado’ 

significa apenas “mais Mercado” ou se a redefinição do papel do Estado não oferece também 

novas oportunidades para o fortalecimento do protagonismo do cidadão". 

As instituições representativas do cidadão chocam-se com a tendência de defesa de 

interesses cada vez mais particularizados, em função de lobbies e da atuação corporativista de 

grandes empresas. Se o Estado, que era o elemento organizador da sociedade, perde espaço e 

a sociedade não encontra eco para suas questões, a tendência seria encontrar outra saída para 

se estabelecer politicamente.  

A partir do instante em que o Mercado amadurece e entra no debate, inicia-se uma 

luta inglória para as associações da sociedade civil. Imagine que a disparidade de poder é 

enorme, percebida pela capacidade de mobilizar recursos do mercado4. O Mercado ofusca o 

papel das OSC´s5 e a evidente percepção de mudança real nas relações mercado-sociedade. 

Vale destacar que é legítimo que o empresariado queira estabelecer controle sobre algo que 

afete o desempenho de seus negócios, afinal eles também fazem parte da sociedade. Contudo, 

                                                

3 Existem muitas fontes que demonstram isto. Pode-se trabalhar com as estatísticas do Fundo Monetário 

Internacional sobre o crescimento do PIB dos países. 
4 E o terceiro setor nem sonha conseguir. 
5 Organizações da Sociedade Civil. 
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deve-se apontar claramente valorizando a transparência nesse processo de mudança. Inúmeras 

empresas perceberam as “diversas vantagens” de abrir uma “instituição”, “ONG”, fundação 

ou qualquer denominação que seja para terceirizar sua ação sócio-ambiental ou para aglutinar 

seus esforços, tal qual a sociedade civil. 

Outro ponto importante a se destacar é a questão ambiental. Ela transcende à 

geografia política e aos interesses do Estado-Nação. Criticamente, ela também afeta aos 

interesses do Mercado na medida em que o crescimento econômico das grandes corporações 

deveria ser abençoado pela Natureza. Em outras palavras, se o Estado atrapalhava ou limitava 

a atuação do Mercado, as teorias neoliberais se encarregavam disso. Contudo, se a sociedade 

não encontra eco no Estado, mas sim em uma mobilização global sem precedentes, via 

Terceiro Setor, o Mercado passa a depender das respostas da natureza à ação do homem e a 

aprender a dialogar com os representantes desta força que não se concentram no Estado, mas 

estão pulverizados geograficamente. 

Aqui a comunicação ganha muita importância. Segundo Giddens (1991), ela é o 

ponto chave na constituição do sentido e na construção e desconstrução da sociedade e de 

seus movimentos sociais. É no terreno do simbólico que se articulam as interpelações a partir 

das quais os sujeitos e as identidades coletivas se constituem. Assim, as estruturas e 

mecanismos de comunicação no Terceiro Setor são fontes a serem observadas pela relação 

observada entre o crescimento do Terceiro Setor e a intensificação da globalização. Da 

mesma maneira que empresas e produtos deslocam-se se beneficiando de novas tecnologias, 

ideias também são difundidas e catalizam movimentos sociais como nunca vistos 

anteriormente. 

Pode-se perceber que as palavras-chave são ideias, discurso e comunicação (separada 

mesmo de discurso). Não é novidade que deter as três trará poder. Para a mudança ou 

permanência. Por isso, o objeto de interesse deste trabalho a ser estudado, com os filtros 

nestas palavras-chave, é exatamente a transferência de poder percebida e potencial da 

sociedade para o Mercado. A partir deste ponto, pode-se fechar a panorâmica sugerida 

anteriormente e refletir se houve mesmo transferência de poder do topo da pirâmide para a 

base. O olhar pode ser otimista e concluir, baseado nos fatos apresentados, que sim. Para um 

pessimista essa transferência é aparente e menos importante que a mudança da forma de 

controle: do controle baseado na força militar para o econômico, via “consenso” político. 

Ambas são possíveis e podem ser aceitas sem muito esforço. 
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Sem a intenção de optar por ser otimista ou não, o desejo aqui é de avaliar, refletir 

para contribuir com ambos. Pode-se fazer isto de várias formas, umas mais filosóficas que 

outras, mas aqui o discurso irá encontrar eco no tangível, na prática. 

Observe ainda que o período pós-Carta de 1988 trouxe os direitos civis, políticos e 

sociais amplificados pelo aumento de organizações privadas com finalidade pública 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2002)6. Em pouco menos 

de um século, houve uma mudança enorme na forma como se decidia quem iria governar o 

país, assim como estados e municípios, ampliando a participação do cidadão na Res-pública. 

Mas qual seria o papel da sociedade civil? Ela deveria participar ativamente na 

identificação das demandas, na formulação das políticas públicas, na priorização dos recursos 

e dos investimentos, no planejamento operacional, na normatização de processo, no 

monitoramento, na fiscalização e na avaliação dos resultados de programas, projetos e ações 

do governo. Deveria ser um parceiro ativo nas decisões públicas e não apenas um cliente 

passivo, mero figurante dos processos macrossociais em que o poder está fora de alcance e 

compreensão. Afinal, é em seu nome que o governo é eleito e para ela o governo deve 

trabalhar. Monitorar e participar requer uma capacidade de mobilização e articulação. 

A discussão sobre a responsabilidade social empresarial que era escassa e restrita ao 

meio acadêmico se fortalece à medida que a sociedade civil se mobiliza e desenha um novo 

cenário: debates sobre os direitos da mulher, negros, índios, meio ambiente, consumidor, entre 

outros (GOHN, 2007) entram no dia a dia do cidadão pressionando as empresas a uma 

mudança de postura em relação ao comportamento dela na sociedade em que está inserida. 

Se fosse possível voltar ao início do século XX, um observador perceberia que a 

premissa da legislação sobre as empresas era a de que tinha como objetivo a realização de 

lucros para seus acionistas. A responsabilidade da empresa era com seus proprietários e a 

filantropia empresarial, segundo Ashley (2005), podia “ser realizada na medida em que 

favorecesse os lucros dos acionistas”. 

O século XX atravessou por inteiro para que houvesse uma mudança nos discursos 

corporativos. Não tem sentido um empreendimento que visa extrair lucro, reduzi-los sem uma 

                                                

6 Pode-se aprofundar sobre a evolução das Fasfil consultando o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. 
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explicação minimamente plausível que justifique a mudança7. Afirmar que é fruto de uma 

evolução de mercado é apenas apontar o óbvio. A mudança ocorreu e ainda está em 

andamento. Ela é fruto de um processo de construção e legitimação conduzido pelos diversos 

agentes e instituições que dele participam, e resultado de um contexto histórico, político e 

econômico bem preciso. 

O discurso recorrente é de que a noção de responsabilidade social tem sido bem 

difundida, principalmente em países considerados mais desenvolvidos por exigência do 

mercado consumidor (ALMEIDA, 2002; ASHLEY, 2005; FERREL, 2001; MELO NETO; 

FROES, 1989; 2001; PRINGLE, 2000; TACHIZAWA, 2005; TENÓRIO, 2004, OLIVEIRA, 

2013). A pressão da sociedade civil organizada contribuiu para promover mudanças nas 

legislações, gerando produtos mais seguros e menos prejudiciais à natureza. Esse raciocínio 

parece lógico, mas a prática ainda está distante dessa realidade e o passo é mais lento do que o 

discurso8. 

 

1.2. PROBLEMA DE PESQUISA 

Existem questões como a alta visibilidade das ações empresariais, a disparidade de 

poder percebida pela capacidade de mobilizar recursos do mercado, ofuscando o papel das 

OSC´s, e a evidente percepção de mudança real nas relações mercado-sociedade. São pontos 

inevitáveis que serão percebidos ao longo deste trabalho. 

Existem inúmeros motivos que levariam alguém a acreditar em uma apropriação e 

redirecionamento de discurso. Para não tornar infindável a pesquisa, foram destacados cinco 

pontos que a princípio são suficientes para deixar um indivíduo alerta: 

1. A literatura tende a tratar a responsabilidade social como oportunidade para a empresa 

se destacar no mercado (ALMEIDA, 2002; ASHLEY, 2005; FERREL, 2001; FROES, 

1989; 2001; PRINGLE, 2000; TACHIZAWA, 2005; TENÓRIO, 2004); 

                                                

7 No conceito de Fernandes (2000), a finalidade do Mercado é privada. Cabem muitos empreendimentos nesta 

categoria, inclusive um condomínio de moradores. Contudo, o interesse deste trabalho é sobre empreendimentos 

que visam, privadamente, o lucro financeiro. 
8 Mais detalhes e dados no capítulo sobre responsabilidade social empresarial. 
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2. Os textos disponíveis (artigos, livros, dissertações, teses ou monografias) fazem 

referências "circulares", cujo caminho atravessa intensamente trabalhos 

produzidos/financiados/referenciados por institutos empresariais, sem oferecer outra 

visão do mesmo objeto9; 

3. É possível que os discursos produzidos tenham se afastado do "social" e tenha 

caminhado para o "ambiental". Neste ponto empresas criam processos e certificações e 

"especialistas" nesses temas simplificam a ideia de responsabilidade das empresas a 

isto10; 

4. A responsabilidade social empresarial é uma realidade, não modismo11. Existe um fluxo, 

de fato, de recursos privados na área social, porém com fins públicos e uma intenção de 

continuidade e expansão do investimento, o que demonstra uma dimensão da 

importância e retorno para o empresário12; 

5. A década de 1990 assistiu não apenas a proliferação de instituições no Brasil que 

fundamentavam o seu trabalho na pressão por mudança social, mas também a 

proliferação de “ONG´s empresariais”, não deixando nítido o papel das organizações da 

sociedade civil13  

Esses pontos são importantes para uma reflexão profunda antes e durante a leitura 

deste texto, sempre tendo em mente que as empresa são bem-vindas para toda e qualquer tipo 

de contribuição ao bem-estar da sociedade. No entanto, não se deve perder o foco: aA ideia de 

participação, de contribuição positiva do empresariado é estranha pelo fato de empresas do 

Mercado visam ao lucro. Processos mais caros, por exemplo, implantados devido a uma 

certificação, não tornam a empresa mais lucrativa. Exceto pela diferenciação em relação aos 

concorrentes. Mas deve-se considerar o Mercado, não a empresa “diferente”. As demais que 

ficam excluídas pelo cliente não fizeram o investimento e, esse ponto é muito importante, se 

fizerem por adesão a uma possível cobrança do consumidor ou por obrigação legal, não 

fizeram senão porque o lucro não as acompanharia. Assim sendo, não faz sentido uma 

empresa gastar recursos que poderiam ser distribuídos ao acionista discursar de qualquer 

                                                

9 Em instituições empresariais foram colocados os resultados de uma pesquisa nas bases de TCC da 

Universidade Federal Fluminense, que reforça esta hipótese. 
10 É uma hipótese. Ela foi gerada a partir da gênese da ISO 26000, norma não certificável. 
11 Seria uma contradição um modismo perdurar por décadas. 
12 O capítulo sobre instituições empresariais deixa este ponto bem claro. 
13 Esta parte foi descrita em Sociedade Civil no Brasil. 
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maneira que seja demonstrando preocupação com o meio ambiente ou felicidade por uma 

suposta contribuição. 

Esse discurso “responsável” está presente nos institutos empresariais do Terceiro 

Setor, como por exemplo, por exemplo, o Akatu ou o Ethos, que serão analisados mais 

adiante nesse trabalho. Por que esses recursos então seriam gastos? Porque provavelmente 

tem uma intenção não declarada que deve ser pesquisada, investigada. Descobrir o que 

alguém deseja por trás de um discurso, as coisas não aparentes, intenções não declaradas, não 

é uma tarefa fácil porque as possibilidades não são únicas e carecem de investigação 

minuciosa que desconstrua o discurso original. Para cada uma das possibilidades existentes. 

Uma dela é a hipótese desse trabalho: o discurso de responsabilidade social foi 

assimilado, moldado e distribuído por empresas e institutos empresariais do Terceiro Setor. 

Aparentemente, houve uma apropriação com o intuito de liderar o desenvolvimento 

do tema no país, de interesse do empresariado e buscar a legitimação que garanta a hegemonia 

do discurso. 

Isso é importante porque contribuiria para distorcer a realidade e controlar a 

evolução dos fatos e do discurso produzido, atendendo aos objetivos empresariais, não da 

sociedade. 

 

O discurso preponderante sobre responsabilidade social empresarial no Brasil, 

produzido a partir da década de 1990, tem contribuído para distorcer a realidade e controlar a 

evolução dos fatos e materiais produzidos, atendendo aos objetivos de empresas, não da 

sociedade. 

De que maneira isso aconteceu? De maneiras muito variadas, contudo, algumas 

podem ser destacadas: os institutos empresariais do Terceiro Setor produziram materiais, 

eventos entre outras formas de comunicação regularmente que foram ao longo dos anos sendo 

adotadas como referência por universidades. 
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1.3  QUESTÕES DE PESQUISA 

Existem questões como a alta visibilidade das ações empresariais, a disparidade de 

poder percebida pela capacidade de mobilizar recursos do mercado, ofuscando o papel das 

OSC´s, e a evidente percepção de mudança real nas relações mercado-sociedade. São pontos 

inevitáveis que serão percebidos ao longo deste trabalho. 

Existem inúmeros motivos que levariam alguém a acreditar em uma apropriação e 

redirecionamento de discurso. Para não tornar infindável a pesquisa, foram destacados cinco 

pontos que a princípio são suficientes para deixar um indivíduo alerta: 

1. A literatura tende a tratar a responsabilidade social como oportunidade para a empresa 

se destacar no mercado (ALMEIDA, 2002; ASHLEY, 2005; FERREL, 2001; FROES, 

1989; 2001; PRINGLE, 2000; TACHIZAWA, 2005; TENÓRIO, 2004); 

2. Os textos disponíveis (artigos, livros, dissertações, teses ou monografias) fazem 

referências "circulares", cujo caminho atravessa intensamente trabalhos 

produzidos/financiados/referenciados por institutos empresariais, sem oferecer outra 

visão do mesmo objeto14; 

3. É possível que os discursos produzidos tenham se afastado do "social" e tenha 

caminhado para o "ambiental". Neste ponto empresas criam processos e certificações e 

"especialistas" nesses temas simplificam a ideia de responsabilidade das empresas a 

isto15; 

4. A responsabilidade social empresarial é uma realidade, não modismo16. Existe um fluxo, 

de fato, de recursos privados na área social, porém com fins públicos e uma intenção de 

continuidade e expansão do investimento, o que demonstra uma dimensão da 

importância e retorno para o empresário17; 

                                                

14 Em instituições empresariais foram colocados os resultados de uma pesquisa nas bases de TCC da 

Universidade Federal Fluminense, que reforça esta hipótese. 
15 É uma hipótese. Ela foi gerada a partir da gênese da ISO 26000, norma não certificável. 
16 Seria uma contradição um modismo perdurar por décadas. 
17 O capítulo sobre instituições empresariais deixa este ponto bem claro. 
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5. A década de 1990 assistiu não apenas a proliferação de instituições no Brasil que 

fundamentavam o seu trabalho na pressão por mudança social, mas também a 

proliferação de “ONG´s empresariais”, não deixando nítido o papel das organizações da 

sociedade civil18  

 

Aparentemente, houve uma apropriação com o intuito de liderar o desenvolvimento 

do tema no país, de interesse do empresariado e buscar a legitimação que garanta a hegemonia 

do discurso. 

Pode-se resumir em uma hipótese, central para essa pesquisa: 

O discurso de responsabilidade social foi assimilado, moldado e legitimado por 

empresas e institutos empresariais que se tornaram referência na produção de conteúdo sobre 

o tema.  

 

1.43 OBJETIVOS 

Seria ótimo avaliar qualitativamente o conteúdo produzido por institutos empresarias no 

Terceiro Setor. Contudo, provavelmente, seria um esforço desnecessário. Associar 

quantitativamente para apontar que ganhou relevância e que o que é produzido pelos institutos 

é adotado é suficiente. 

1.34.1 Objetivo Geral 

Contribuir para a desconstrução da ideia de atuação positiva empresarial sobre a 

responsabilidade social empresarial Demonstrar que os institutos empresariais do Terceiro 

Setor adquiriram relevância na produção de conteúdo sobre responsabilidade social 

empresarial no Brasil. 

 

 

                                                

18 Esta parte foi descrita em Sociedade Civil no Brasil. 
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1.34.2 Objetivos Específicos 

 De que forma poderia isto ser demonstrado? Os caminhos são muitos e sempre estarão à 

disposição de quem queira trilhá-los para esclarecer ainda mais o tema. Contudo, três 

opções foram feitas, sempre a partir da perspectiva da presença do Mercado no Terceiro 

Setor: 

1. Identificar fatos ligados à responsabilidade social empresarial, através da revisão de 

literatura, e construir uma perspectiva histórica crítica do desenvolvimento da RSE no 

Brasil. 

1.2. Demarcar a presença de “ONG´s empresariais” que não deixa nítido o papel das 

organizações da sociedade civil. 

2.3. Identificar as organizações empresariais do Terceiro Setor, fundadas a partir da década 

de 1990, que atuem ou financiem o desenvolvimento de conceitos sobre a 

Responsabilidade Social Empresarial no Brasil. 

3. Estabelecer uma conexão entre os materiais produzidos no Brasil e os materiais 

produzidos por esses institutos do Terceiro Setor. 

1.4 

1.5  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

Como o título do trabalho sugere, foi feita a opção de recorte geográfico no Brasil. Por 

se tratar de investigar Como se trata de julgar o comportamento de institutos empresariais 

brasileiros, foi feita a opção de recorte geográfico no Brasil e a pesquisa só tem sentido se for 

feita com recorte temporal na década de 1990 à de 2010. 

 

1.61.5 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Uma vez garantidos um problema real, definidas hipóteses e traçados objetivos, fica 

a responsabilidade de justificar o porquê dessas opções terem sido feitas. A responsabilidade 

social empresarial não é irrelevante. É tema abordado frequentemente por meios de 

comunicação, discursos empresariais, livros, palestras e um sem número de meios, o que traz 

a sua percepção de importância. 
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A possibilidade O fato de institutos empresariais do Terceiro Setor tornarem-se 

referência sobre o tema transforma em cinzas qualquer ideia de que a responsabilidade social 

empresarial seria um freio na preponderância do campo econômico sobre o social. Mais 

frustrante que o fracasso do homem sobre o capital seria celebrar a “adoção” da sociedade 

pelo Mercado. Conglomerados responsáveis se relacionariam com seus stakeholders em 

condições de igualdade em um mundo de respeito mútuo. Isso é realidade. Essa preocupação 

em demonstrar que são importantes para a sociedade e que respeitam o meio ambiente, 

endossada por “colaboradores” felizes, é constantemente vista na comunicação de marketing. 

Vale ainda destacar que a responsabilidade social empresarial é tema transversal de 

inúmeros cursos de graduação e pós-graduação. Sendo assim, o mundo acadêmico torna-se 

automaticamente parte interessada. 

Acredita-se que os resultados sejam importantes para a sociedade na medida em que 

ela é o agente que sempre se apropria dos frutos plantados. Acrescente-se que os demais 

envolvidos, Estado e Mercado são partes interessadas, em especial as empresas, visto que a 

análise é sobre o seu comportamento e desempenho no desenvolvimento da RSE. 

 

1.71.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A dificuldade de se afastar da simplicidade faz com que esse trabalho seja dividido 

em cinco partes com poucos subitens para tornar a leitura menos mecânica: introdução, 

revisão da literatura, metodologia, análise de resultados e conclusão. 

Na introdução podem-se evitar descrever, por crer desnecessário, os elementos 

comuns e óbvios a este tipo de trabalho como objetivos etc. Sendo assim, a introdução tem 

como objetivo descrever o desenvolvimento conceitual de algumas palavras-chave, como 

sociedade civil, importantes para a compreensão geral deste trabalho. 

A revisão de literatura em sua introdução traz uma avaliação geral sobre o que se tem 

produzido sobre o tema desse trabalho. Isso foi fruto de uma bibliometria feita que será 

descrita mais adiante. Em seguida, dentro da revisão de literatura foram acrescentados três sub 

capítulos: responsabilidade social empresarial, responsabilidade social empresarial no Brasil e 

sociedade civil organizada no Brasil. A ideia é construir a evolução histórica dos títulos 
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descritos, evitando a descrição comum a muitos trabalhos que se considera esgotada. Sendo 

assim, foi construída uma narrativa com base em uma perspectiva crítica sobre os motivos de 

cada fato descrito ter acontecido. Fato, agente, discurso e prática. A ideia é trazer legitimidade 

(ou desconstruí-la) ao fato descrito e construir uma trajetória a ser considerada mais plausível 

que as já existentes, contornando preferencialmente os entornos ideológicos de discurso. 

Múltiplos métodos foram utilizados para desenvolver o trabalho. Cada um aplicado 

para resolver um problema de pesquisa específico. Por esse motivo, a metodologia será 

melhor compreendida se observarmos que não existe cartilha da verdade, mas verdades 

relativas extraídas de uma massa de dados. Cabe ao leitor desse trabalho refletir se 

compartilha ou não do raciocínio e inferências aqui registrados. 

Assim sendo, foi feito um levantamento bibliométrico em que foram selecionados 

artigos utilizados ao longo de todo o trabalho. Livros, sites (em especial de empresas do 

Mercado), documentos de instituições, entre outros, foram utilizados sob demanda, à medida 

em que havia a necessidade de “ouvir” as partes interessadas. Se o trabalho vai julgar a 

comunicação de uma empresa, por exemplo, inevitavelmente deve-se recorrer ao anúncio, 

comunicado ou site da empresa. Por esse motivo também foram utilizadas revistas, jornais e 

boletins. No referencial teórico três partes (Responsabilidade social empresarial, 

responsabilidade social empresarial no Brasil e sociedade civil organizada no Brasil) utilizam 

fartamente essa mescla de fontes diversas. Ao se propor uma sequência de fatos em que a 

prática deveria ser comparada com o discurso tornou-se inevitável essa mescla. Junto com 

uma pesquisa quantitativa, complementam esse capítulo a análise crítica de discurso (ACD). 

Essa última, transversal a todo o trabalho. A quantitativa foi utilizada para corroborar o 

crescimento dos institutos empresariais como referência em trabalhos acadêmicos e remover a 

aura de atuação positiva que está sempre presente na comunicação de marketing empresarial. 

Em Análise de resultados foi feita a identificação dos institutos empresariais atuantes 

no tema em questão, uma avaliação de como a empresa se posiciona (Missão, Visão), formas 

de associação, além de observar o encadeamento entre as organizações. Em seguida, Um 

levantamento quantitativo em TCC´s arquivados na biblioteca do Gragoatá (Universidade 

Federal Fluminense). 

Por fim, a conclusão. Os resultados da pesquisa quantitativa, associados ao raciocínio 

desenvolvido ao longo do texto parecem deixar bem claro que o objetivo proposto foi 
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atingido. No entanto, foram reforçados alguns pontos para conduzir um leitor relutante de 

maneira a reduzir margem de dúvidas. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

Sobre responsabilidade social empresarial, é comum ler artigos com referências à 

falta de consenso que estabeleceria um conceito. Principalmente porque um conceito 

estabelecido conduziria automaticamente a uma avaliação do comportamento das empresas. O 

inverso produz uma nuvem que não permite que isso aconteça. Todos seriam irresponsáveis e 

responsáveis, dependendo de onde vier o pensamento. 

Alguns, como Dias (2012), preferem encarar a responsabilidade social empresarial 

como ferramenta. O mesmo autor acredita que, além de ferramenta, é um “novo paradigma de 

relações com a sociedade”. Independente de ser ferramenta, modismo ou paradigma de 

relacionamentos, o tema proposto tem impacto profundo na maneira como dialogaremos ou 

perceberemos as empresas do Mercado. 

É um tema que costuma trazer debates acalorados com pressupostos permeados de 

orientações ideológicas ou outros interesses, conscientes ou não. Por isso o consenso é difícil. 

Talvez nem seja importante. Almeida (2009) avalia que o estudo da RSE exigiria que cada 

autor definisse o seu posicionamento sobre o conceito e a forma como interpreta o seu 

significado. 

Antes da conceituação sobre responsabilidade social empresarial será analisada a 

questão da filantropia. Costa (2010) destaca que o termo 

Significa “amor à humanidade”, “humanitarismo”; tradicionalmente está relacionado 

às atividades de pessoas abastadas que praticam ações sociais sem fins lucrativos ou 

doam recursos para entidades beneficentes. No entanto, qualquer indivíduo pode 

praticar a filantropia. 

Indivíduo. Não empresas. A leitura da tabela 1 é determinante, pois difere a ação 

individual ou a ação empresarial. O mesmo raciocínio vale para a “empresa cidadã”. 

Considerar uma empresa como cidadã está mais próximo dos discursos de marketing que de 

estudos científicos. 

Contudo, como o conhecimento não é categoria fechada, com decisões unânimes, 

existe esta caracterização descrita como parte da responsabilidade social empresarial ou 
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apenas como uma forma de ação social empresarial que se aproximaria da responsabilidade 

social (TENÓRIO, 2004). 

Tabela 1 - As diferenças entre a filantropia e a responsabilidade social 

Filantropia Responsabilidade Social 

Ação individual e voluntária Ação coletiva 

Fomento da caridade Fomento da cidadania 

Base assistencialista Base estratégica 

Prescinde de gerenciamento Demanda gerenciamento 

Fonte: Melo Neto; Fróes (2001)  

Retornando a ideia de filantropia, há que se reforçar que o filantropo “dá sem receber 

em troca”. Claro, ignorando a satisfação pessoal ou a sensação de dever cumprido, os motivos 

que guiam um filantropo são nobres, são de generosidade, são altruístas. Também gravitam a 

respeito desta ideia os dicionários de língua portuguesa e o senso comum. 

Generosidade ou nobreza não fazem parte do vocabulário do Mercado. Se a ideia é 

maximizar o lucro, não pode fazer filantropia. Imagine uma empresa fazendo uma doação e 

não falando nada para ninguém, ficando em completo silêncio. Seria um contra senso. Essas 

doações até acontecem e o silêncio idem, mas os motivos são menos nobres que ajudar ao 

próximo. 

Por estes motivos impressiona e resistência do termo filantropia vinculado ao 

Mercado. “Filantropia empresarial”, “Nova filantropia”, cidadania empresarial, empresa 

cidadã não trazem nada de novo, além de flexibilizar conceitos estabelecidos. Flexibilizações 

desta natureza desorganizam e confundem. Vide marketing social que tem reflexos até hoje. 

Existe uma palavra adequada a quem coloca recursos em algo e aguarda um retorno: 

investimento. O retorno tem justificado, como veremos em outros capítulos deste trabalho, a 

associação entre responsabilidade social e estratégia empresarial. 

Assim como a filantropia, dois caminhos podem ser observados. Um traria uma visão 

em cuja perspectiva prevaleceriam os aspectos econômicos. Outra, uma visão 

socioeconômica. Antes de decidir por uma das duas, vale resgatar esses conceitos. 
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Bowen, em 1953, questionava o tipo de responsabilidade eu poderia ser legitima para 

um homem de negócios. Levitt (1958) afirmava que o trabalho do Estado não é um “negócio”, 

assim como o mundo dos negócios não seria um “trabalho” do Estado. Friedman (1970) 

sugeria que executivos aplicando recursos com propósitos sociais poderia configurar desvio 

de recursos. Seriam negócios com propósitos distintos. O capítulo de responsabilidade social 

traça um retrato histórico com minúcias da evolução do conceito, com base nos fatos ou 

acontecimentos históricos. 

Segundo essa perspectiva, o que move uma empresa do Mercado é o lucro. Para 

Fernandes (2002), um propósito qualquer privado. Aparentemente, a classificação com base 

na finalidade do empreendimento é mais didática e torna a tarefa mais fácil de ser 

compreendida. 

A outra perspectiva traria a ideia de que a empresas cumpre um propósito social. Faz 

sentido, já que para um empreendimento do Mercado atuar em uma sociedade ele deve pedir 

autorização de funcionamento. Essa adesão é com base nas regras de quem autoriza, ou seja, o 

Estado. E se o Estado determinar que as empresas tenham que ter um propósito social? 

Cumpra-se. Na perspectiva do empresário, continua sendo o lucro. Apenas ele fará um 

caminho maior para atingi-lo. 

Com base nessas duas perspectivas, alguns conceitos serão descritos em seguida para 

uma reflexão que possibilite uma boa compreensão dos capítulos seguintes. 

Segundo Ashley (2005, p. 11 e 12), responsabilidade social empresarial 

pode ser definida como compromisso que uma organização deve ter com a 

sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que afetem positivamente, de modo 

amplo, ou alguma comunidade, de modo específico [...]. Assim, numa visão 

expandida, responsabilidade social é toda e qualquer ação que possa contribuir para 

a melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

Já para Rosemblum (MELO NETO; FRÓES, 1989, p. 31), “a responsabilidade social 

é uma conduta que vai da ética nos negócios às ações desenvolvidas na comunidade, passando 

pelo tratamento dos funcionários e relações com fornecedores e clientes”.  

O Business Social Responsible Institute (BSR) propõe um conceito em que a 

empresa socialmente responsável seja aquela que atue no ambiente de negócios de forma que 
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atinja ou exceda as expectativas éticas, legais e comerciais do ambiente social na qual a 

empresa se insere. 

E, por fim, de forma didática Ferrell (2001), a partir de Carrol (1979), diz que a 

empresa socialmente responsável é aquela que, na busca por maximizar os efeitos positivos 

sobre a sociedade e minimizar os negativos, considera as dimensões legais, econômicas, 

filantrópicas e éticas. Unindo o enfoque clássico ao socioeconômico, esses autores destacam 

que a responsabilidade social se desdobra em quatro dimensões: econômica, legal, ética e 

filantrópica. 

As duas primeiras dimensões fazem parte da perspectiva anterior à década de 1970 e 

se encaixam na ideia de cumprimento de uma obrigação e a visão econômica. As demais 

trazem a visão mais atual que uniria a visão clássica econômica ao enfoque socioambiental, o 

enfoque de contribuição, um enfoque conectado à ideia de stakeholders. 

Conforme o conceito de sustentabilidade foi migrando da área financeira para a de 

“visão estratégica”, foi acontecendo o “esverdeamento” das empresas. São as organizações 

sustentáveis. Sobre isto, destaque-se Barbieri (2007). As empresas sustentáveis seriam 

aquelas que criariam valor de longo prazo aos acionistas, por serem organizações cujo 

impacto no meio em que estão inseridas seria positivo. Essa forma de discurso sobre 

sustentabilidade tem sua parte mais visível nos relatórios que nas ações em si. Sob isto 

destaque-se Tatim (2012). Eugênio (2010) faz uma avaliação da divulgação de informações. 

Para fechar a quarta dimensão, a filantrópica, esta é complicada de aceitar. Se 

percebermos, conforme dito anteriormente, a filantropia como dar sem receber nada em troca, 

as empresas não fazem filantropia. Fazem investimento. Como uma empresa vai gastar sem 

ter nada em troca. Pergunte a qualquer investidor da bolsa se ele quer ter ações de uma 

empresa que gasta a remuneração fazendo caridade. 

De qualquer forma, a ideia de conexão com valores inerentes ao ser humano é 

largamente utilizada. Basta observar as estratégias de posicionamento e criação de uma 

identidade de marca. Trazem identidade e personalidade para um objeto inanimado.19 

                                                

19 Sobre isto, apesar de não ser o enfoque deste trabalho, pode-se consultar Aaker. (AAKER, David A. Criando e 

administrando Marcas de Sucesso. São Paulo: Futura, 1996 ou ainda AAKER, David; JOACHIMSTALLER, 

Eric. Construindo Marcas Líderes. São Paulo: Campus, 2007). 
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Vale ressaltar apenas que este capítulo objetiva apontar os marcos conceituais da 

responsabilidade social empresarial. Uma revisão com maior profundidade é totalmente 

irrelevante para este trabalho. Ainda assim, pode-se deixar a sugestão para ver Srour (1998). 

Carrigan (2001), para uma avaliação sobre mercado e consumo “ético”. Almeida (2002), 

Tenório (2004), Tachizawa (2005) e Melo Neto; Fróes (2001) para compreender melhor o 

discurso no Brasil. Este último trazendo a ideia de que as ações socialmente responsáveis de 

uma empresa aumentaria a produtividade no trabalho, via motivação e orgulho entre os 

funcionários. 

A responsabilidade social empresarial tem uma característica importante: ela atrai 

interesse de diversas áreas. Sociologia, história, contabilidade, psicologia, entre tantas outras. 

Isso se deve ao impacto que ela tem na vida de muitos. Além da interferência em, 

praticamente, todas as áreas de uma empresa. 

Essa transversalidade faz com todos os impactados sintam-se no direito de participar 

do debate conceitual e da criação das ferramentas de trabalho. Chocam-se com isto universos 

de perspectivas diferentes do mesmo objeto. Dessa forma, o objeto de estudo ganha uma 

dimensão que extrapola as fronteiras de uma área e torna o debate mais rico, mais interessante 

de ser estudado. 

A nova “etapa de relações” que Dias (2012) prefere acreditar parece bem real. A 

questão é que uma relação nova pode ser positiva ou repleta de conflitos. Por isso Almeida 

(2009) cobra do pesquisador/autor uma posição em relação ao tema. Isto é importante para 

não ter dúvidas de interpretação ou duplo sentido. 

Conforme a introdução feita neste texto, a noção de responsabilidade social tem sido 

bem difundida, principalmente em países considerados mais desenvolvidos por exigência do 

mercado consumidor (ALMEIDA, 2002; ASHLEY, 2005; FERREL, 2001; MELO NETO; 

FROES, 1989; 2001; PRINGLE, 2000; TACHIZAWA, 2005; TENÓRIO, 2004). Outra 

questão sempre tratada é a de que não é modismo (DIAS, 2012). 

Em todos estes autores, há uma tendência para um tratamento mais ferramental. É um 

emaranhado de siglas como intitula Pimentel (MARQUES, 2012), “Para comprovar”. Não dá 

para comprovar, mas ajuda. Mesmo as propaladas vantagens sobre Fundos Éticos ou 
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Investimentos Socialmente Responsáveis (MARQUES, 2012) não são exatamente tão simples 

de serem comprovadas. 

Talvez uma grande questão não tenha sido debatida sem pendor ideológico, a questão 

de como o Mercado migrou a cobrança sobre a sua conduta ética, transparência e afins para 

uma ferramenta ou similar, com indicadores para uma avaliação. Melhor ainda se os 

indicadores forem complexos. Estes adiaram ainda a sua implantação.  

Alguns pontos são evidentes. Houve um fortalecimento do Mercado. Quando isto 

ocorre, é natural que as “vontades” do empresariado prevaleçam. Nada mais natural que 

afastar tudo que possa servir de obstáculo ao desenvolvimento dos negócios. Daí o 

fortalecimento de uma racionalidade “neoliberal”. 

O que talvez não estivesse “previsto” é a evidente a mobilização e o fortalecimento 

da sociedade civil. A questão é o quanto a sociedade civil conseguiu traduzir suas 

necessidades provocando as mudanças que desenharam o quadro atual? É muito difícil medir, 

contudo alguns fatos saltam aos olhos de quem observa o objeto. 

A disputa pela hegemonia e o controle do discurso de forma “suavizada” e 

“consensual”. A banalização de problemas tornando inevitáveis e passíveis de amenização, 

quando não perdoáveis, as consequências geradas pelo desenvolvimento do capitalismo. 

Segundo o conceito de hegemonia de Gramsci, a longevidade e a estabilidade do 

capitalismo dependem da capacidade das elites dirigentes governarem não somente 

pela força, mas através do consenso e da habilidade no atendimento das inquietações 

e anseios de múltiplos atores. A manutenção da hegemonia por um grupo social - no 

caso em tela a classe capitalista transnacional - significa acomodar certas exigências 

da oposição, mas também exercer liderança moral, cultural e intelectual, e o discurso 

da RSE e um exemplo clássico desse tipo de estratégia. As assim chamadas 

"empresas socialmente responsáveis" estão não apenas reagindo defensivamente, 

mas estão também tentando moldar e controlar a agenda da RSE, em particular e a 

agenda política, por extensão, de maneira proativa. No curso desse processo, elas 

conseguem afastar ou adiar ameaças regulatórias através do compromisso de 

adotarem iniciativas voluntarias de autorregulamentação; conseguem igualmente 

influenciar o curso do debate publico. (KREITLON, 2008) 

A estratégia do Mercado usou e usa fartamente o Terceiro Setor como forma de 

legitimação. Fundações e institutos foram criados e tornaram-se agentes criadores, 

veiculadores e propulsores da construção e implementação do discurso consensual. 
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Não é ilegítimo uma empresa se manifestar e participar. Não é esta a discussão. 

Apenas deve-se interpretar e esclarecer como se processa esta participação, quais são os 

elementos que agem e os seus interesses. 

Analisando o perfil de instituições não empresariais, com raras exceções, o Idec - 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - 20 é uma delas, não existe um perfil similar ao 

do Greenpeace21 no universo das ONG´s brasileiras com poder de mobilização e 

independência de recursos que não gere dúvidas quanto à origem e influência de seus 

objetivos. Uma visita rápida aos sites de instituições como a SOS/Mata Atlântica, WWF 

Brasil, entre outras se percebe a “contaminação” pela origem dos recursos: patrocínio de 

grandes empresas. Inúmeras ONG´s podem sacrificar suas agendas em função da 

oportunidade de sobrevivência ou mesmo de fazer algo que arrefeça um problema. 

Para Marcelo Furtado do Greenpeace (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, COORDINATION SUD, 2007), “uma 

questão-chave no debate é a origem do dinheiro das ONG´s. [...] é fundamental a 

independência diante de governos e empresas, para garantir a coerência nas coalizões”. 

Tome-se a Via Campesina22 como exemplo. Fundada em 1993, a organização tem 

sido responsabilizada pela forma que encontrou de protestar ou punir. Ocupação, depredação, 

entre outras formas não encontram boa recepção pela mídia e pela classe média. A 

legitimidade deve respeitar as regras democráticas. 

                                                

20 O Idec “é uma associação de consumidores fundada em 1987. Não possui fins lucrativos. Não tem qualquer 

vínculo com empresas, governos ou partidos políticos. Os recursos financeiros para o desenvolvimento de suas 

atividades têm sua origem nas anuidades pagas pelos seus associados, na vendas de assinaturas da Revista do 

Idec e outras publicações, além da realização de cursos. Outra parte dos recursos origina-se do apoio de agências 

de financiamento internacionais destinadas a prestar ajuda a entidades da sociedade civil.” Tem como objetivo a 

promoção da “educação, a conscientização, a defesa dos direitos do consumidor e a ética nas relações de 

consumo, com total independência política e econômica.“. Idec. Disponível em: http://www.idec.org.br. Acesso 

em: 06 nov. 2009. 
21 “O Greenpeace está presente em mais de 40 países e conta com a colaboração de aproximadamente 3 milhões 

de pessoas.” Greenpeace. Disponível em: http://www.greenpeace.org/brasil/quemsomos. Acesso em: 11 nov. 

2009.  
22 Segundo o site da Via Campesina, “é um movimento internacional que coordena organizações camponesas de 

pequenos e médios agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres, rurais e comunidades indígenas da Ásia, 

África, América e Europa.” Teria como objetivo “a solidariedade e a unidade entre as organizações de pequenos 

produtores, a fim de promover a paridade de gênero e justiça social na Feira das relações econômicas, a 

preservação da terra, água, sementes e outros recursos naturais, soberania alimentar, produção agrícola 

sustentável com base em pequenos e médios produtores”. Disponível em: 

<http://www.viacampesina.org/main_en/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=44

>. Acesso em: 13 nov. 2009. 
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D’Orfeuil aponta em As ONG´s, atores da diplomacia (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, COORDINATION 

SUD, 2007) que “se as regras do jogo, ou pelo menos algumas delas, nos conduzirem a 

situações sociais e ambientais inaceitáveis, certamente não deveremos aceitá-las. Mas não 

precisamos nos confrontar sozinhos com grandes forças internacionais”. 

Não devem mesmo. Seria muito difícil fazer frente ao Mercado, colocando o sistema 

em cheque. Um cruzamento de dados sobre o PIB – Produto Interno Bruto - de países no 

mundo inteiro, em 2008, obtidos no Fundo Monetário Internacional23 com o ranking anual das 

maiores empresas do mundo, em 2009 (dados de 2008), da revista Fortune24 permitiu a 

construção de uma tabela, disponível no Anexo II, comparando o PIB com as receitas obtidas 

por empresas25. Das 45 maiores geradoras de riqueza no planeta, dez são empresas do 

Mercado. A Shell seria a 15ª economia do mundo, a frente da Polônia e da Suécia. Se 

somarmos a riqueza produzida pelas empresas desta tabela, temos o Mercado abaixo apenas 

dos Estados Unidos, Japão, China e Alemanha, ignorando que estas empresas compõem o 

portfólio de produção destes países. 

Colocar o Terceiro Setor em números apontando seu crescimento não é a melhor 

forma de apontar que a sociedade está se mobilizando, pois OSC´s de perfil mobilizador, 

questionador, ativista, “ongueira”, não têm um volume significativo. Existem muitas 

prestadoras de serviço para o Mercado, terceirizadoras do Estado, ONG de político, entre 

outras formas de adjetivação. 

Aparentemente o tema que parece predominar é da melhor fora de captar recursos ou 

quais os perfis de projeto são interessantes para a mídia. Não há projeto de longo prazo, 

projeto de mudança ou algo similar. Praticamente todos remam na mesma direção. A direção 

do Mercado. Em outras palavras, a busca pela inserção no mundo globalizado, que é a opção 

existente e desejada, alimentada constantemente. 

Na ausência de um papel do Estado mais relevante que ser um implementador de 

acordos internacionais ou agente de grupos de interesses (GOHN, 2007), caberia à sociedade 

                                                

23 FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL. Data and Statistics. Disponível em: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/weorept.aspx. Acesso em: 6 nov. 2009. 
24 Fortune. Global 500. Full List. Disponível em: 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/full_list. Acesso em: 6 nov. 2009. 
25 Em negrito, as empresas. 
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civil organizada incentivar ou propor algo que dê um universo referencial diferente. Afinal, a 

questão ambiental, por exemplo, tem gerado distúrbios no “sistema”, mas o que aconteceu 

desde o lançamento de Primavera Silenciosa? Dez anos depois, Estocolmo. Dez anos para a 

realização de uma conferência. 20 anos depois, a ECO-92. Vinte anos para outra conferência 

que fosse significativa. O que aconteceu de significativo de fato? A proibição de CFC 

(Clorofluorocarboneto)? O aumento da conscientização? Em breve poderemos marcar 50 anos 

do livro de Carson e o Mercado continua a marchar inexoravelmente, olhando para alguns 

bilhões de pessoas ao redor do globo que estão fora do mercado consumidor. 

A questão que parece permear o tema é de que, independentemente da ação de 

ONG´s como a Oxfam26, Action Aid27, Médicos sem Fronteiras28, entre tantas outras no plano 

internacional e no plano nacional a FASE29, ABONG30, o IBASE31, entre tantas outras 

importantes na construção e disseminação de direitos sociais, o seu impacto está longe de ser 

relevante, sob a ótica do discurso predominante que encerrou o século XX, com 

neoliberalismo compondo a agenda global. 

Voltando a nova “etapa de relações” (DIAS, 2012), percebe-se que ela se estende 

também no plano interno, baseada em um rígido controle. O antigo “empregado ou 

funcionário” é agora colaborador e faz parte da “família”. Macke (2010) avalia o 

desenvolvimento do que culminaria atualmente no “colaborador”. Existe a ideia de que 

'grandes empresas' valorizam funcionários que tenham algum tipo de atividade ligada ao 

terceiro setor. Isto faria com a possibilidade contratação de alguém que 'desse de si, sem 

exigir nada em troca' fosse maior. 

                                                

26 Oxfam: http://www.oxfam.org.uk. 
27 Action Aid: http://www.actionaid.org. 
28 Medicins sans Frontieres: http://www.msf.org. 
29 FASE - Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional: fundada em 1961, com o objetivo “nesse 

início de século [...] derrotar as políticas de caráter neoliberal”. Disponível em: 

http://www.fase.org.br/v2/pagina.php?id=10. Acesso em: 13 nov. 2009. 
30 ABONG – Associação Brasileira de Organizações não Governamentais: fundada em 1991; tem como 

objetivos a “promoção do intercâmbio entre entidades que buscam a ampliação da cidadania, a constituição e 

expansão de direitos, a justiça social e a consolidação de uma democracia participativa,” entre outros. Disponível 

em: http://www2.abong.org.br/final/caderno.php?cd_caderno=cartadeprincipios. Acesso em: 6 nov. 2009. 
31 IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas: foi criado em 1981 e tem como objetivos 

“aprofundar a democracia, seguindo os princípios de igualdade, liberdade, participação cidadã, diversidade e 

solidariedade. [...] Apostamos na construção de uma cultura democrática de direitos, no fortalecimento do tecido 

associativo e no monitoramento e influência sobre políticas públicas. Nossa atuação ultrapassa as fronteiras 

nacionais, tendo conexões com outros países, especialmente na América Latina e África.” Disponível em: 

http://www.ibase.org.br/modules.php?name=Conteudo&pid=24. Acesso em: 6 nov. 2009. 
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A justificativa pode ser encontrada em diversos modelos de trabalhos que estimulem 

o voluntariado, em especial o empresarial. Cabe avaliar outro aspecto, por exemplo, a 

obrigatoriedade. Se for obrigatório, não é voluntário. Se for feito no horário de trabalho, o 

funcionário recebe. Então é prestação de serviço doada. Se for fora do horário de trabalho será 

mais uma etapa rumo ao controle total, 'da dedicação', da vida de um indivíduo.  

As empresas não obrigam exatamente. Mas 'sugerem'. Não existe ameaça, mas 

rótulos como 'falta de envolvimento ou comprometimento'. O 'colaborador', como é 

denominado atualmente, deve contribuir e demonstrar 'vestir a camisa', independentemente se 

gosta ou crê. “o trabalho voluntário gera sobrecarga de trabalho, de modo que não raro essas 

pessoas passam em média mais de 12 horas envolvidas com a empresa." Se consideramos 

redes sociais corporativas, celulares corporativos entre outros projetos transversais, 'cursos de 

aperfeiçoamento', o cidadão, quando possível, dorme em casa. 

Não pode ser considerado responsabilidade pressão dessa natureza. Sem contar que 

os que fazem parte de projetos sociais/culturais/ambientais acabam tendo dificuldades de 

"participação [...] em suas próprias comunidades" (MACKE, 2010). Cabe refletir sobre a real 

natureza de projetos assim. Responsabilidade social que não começa internamente, certamente 

não acontecerá externamente. 

Em Soares (2004) podemos ver raciocínio similar se considerarmos o código de ética 

como um elemento de controle. Não existe responsabilidade social empresarial sem a adoção 

de um código de ética. Fato é que as empresas perceberam que o código de ética pode ser 

mais importante que um quadro na parede. Ele passa a ser o meio em que a empresa 

pressionará seus funcionários a monitorarem coisas como desperdício, desvios de conduta, 

entre tantos outros importantes para a manutenção do lucro, objetivo maior de um 

empreendimento com essa natureza. 
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A ideia é  

regulamentar o comportamento de seus membros e introduzir uma 'nova ética' no 

ambiente organizacional." Mas o que seria considerado antiético? Porque os códigos 

de ética dizem o que não pode ser 'tolerado'. "o ideólogo organizacional deseja 

construir princípios da moral, do direito, da ética, da democracia e do 

comportamento que devem ser respeitados na organização, não baseado na realidade 

das condições sociais que lhe dão suporte, mas partindo de um conceito já 

previamente formulado no interior de seu grupo, sua seita ou corporação, sobre o 

que é moral, direito, ética, democracia e comportamento. [...] Neste sentido, o 

conceito de princípio ético, moral e democrático pode ser o que for mais 

conveniente aos seus elaboradores e usuários ocasionais (SOARES, 2004). 

Aqui a lógica econômica toma o lugar de regras, de normas que regulamentariam 

ações, inclusive emoções, visto que alguns códigos não permitem envolvimento amoroso 

entre funcionários ou clientes. O princípio não é o da relação entre iguais, empresa-

funcionário, mas de um desenho organizacional estabelecido em que o 'colaborador' tem que 

aceitar. O controle, mais uma vez sai da mera operação para a vida do indivíduo. 

Pode-se reforçar esta perspectiva de controle mais uma vez se voltarmos a ideia de 

uma marca que desenvolva os laços com seus consumidores. Em Serpa (2007), isto é 

reforçado. A ideia de adotar qualquer prática de RSE só ganha sentido, quando pressionada 

por lei ou pelo consumidor. Fora desse âmbito, seria afetar as margens de lucro desejadas. 

“Neste sentido, o entendimento do comportamento do consumidor, desde o que pensa sobre o 

assunto até que influência este exerce sobre suas decisões de compra, é de grande valia para 

decisões estratégicas de marketing” (SERPA, 2007). 

O consumidor já é fartamente estudado, pensado e 'ativado'. Contudo, sabe-se pouco 

sobre o seu comportamento de compra em relação à postura da empresa na sociedade. 

Fundamentalmente, ele recorre ao produto para satisfazer um desejo ou necessidade. 

Evidentemente que o desejo aumenta na medida em que se desenvolvem identidades de marca 

que buscam a sintonia plena com o cliente. 

Essa é uma das maneiras encontra pelas empresas como diferenciação de produto e 

talvez seja a mais complexa de ser combatida por um concorrente. Isto porque são 'cultivadas' 

similaridades entre produto e consumidor de maneira que um se projeta no outro. 

Observe que se para um concorrente derrubar essa sintonia plena é difícil, quiçá com 

os resultados encontrados na pesquisa das autoras deste artigo que avaliou a influencia da 

RSE no consumo: 
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Os resultados encontrados apontam uma visão estreita da responsabilidade social 

corporativa, priorizando um ou dois aspectos na tentativa de definição do termo. Os 

aspectos mencionados se referem principalmente à resolução de problemas básicos 

do país, tais como saúde e educação, e a obrigações legais da empresa, como falar a 

verdade para seus consumidores. No que se refere à influência deste tema nas 

decisões de compra, os resultados apontam uma maior importância da informação 

negativa a respeito da atitude da empresa perante a sociedade (SERPA, 2007). 

A pesquisa é de 2007, mas a realidade não mudou muito. Tudo isto é posto em xeque 

quando o produto é amplamente desejado. Ou o emprego é amplamente “necessitado”. Assim 

como para o consumo existem muitas opções, um funcionário ou proprietário também tem 

opções. Contudo, é muito difícil alguém tomar uma decisão diferente da que tomaria, quando 

o seu emprego depende disso. No entanto, a opção existe.  

A partir deste ponto de raciocínio, pode-se especular que o Estado não faz frente ao 

Mercado. É parceiro, para lançar mão de uma expressão que o Mercado gosta de usar quando 

não quer colocar dinheiro em um projeto. Diante de um aparente enfraquecimento do Estado, 

a ideia de que as empresas possam ser o norte da vida social é preocupante, na medida em que 

haveria uma transferência de poder do homem para uma entidade controladora do seu tempo, 

atividades e desejos. 

Em Schroeder (2004), os autores buscam uma reflexão importante em que 

consideram que as empresas já possuem esse status. Em virtude disto "tudo é possível para 

que o lucro seja atingido". O mesmo raciocínio pode ser percebido em Tatim (2012). O 

capitalismo teria a enorme capacidade de se reinventar, adaptar. Essa natureza mutante 

aconteceria porque as organizações desenvolveram uma enorme capacidade de "captar as 

mudanças e de se reinventarem para adaptarem-se às mesmas". 

Pode-se discutir se é um movimento macro-micro ambiente ou o inverso. 

Teoricamente, as organizações seriam agentes da mudança provocada por um movimento 

maior. Em um ambiente com essas características, exposto a uma realidade de esgotamento de 

recursos, exploração de mão-de-obra, entre tantos, nada mais natural que haja uma nova 

adaptação para garantir seu espaço, principalmente quando posto em xeque o "cumprimento 

da promessa de desenvolvimento da sociedade.". 

É uma mudança com características audaciosas. As empresas estariam falando em 

nome da sociedade. "É então, por meio dessa poderosa representação social que as 

organizações empresariais buscam a legitimidade de sua atuação, ultrapassando limites nunca 
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antes imaginados" (TATIM, 2012). Sabe-se que as empresas/organizações em geral sempre 

dependeram de uma imaginário que lhes desse sustentação. O problema é a legitimidade. 

Se a sociedade legitima, transfere-se credibilidade, consequentemente poder, para 

discursos de consumo. Já existe uma enorme dificuldade natural de controle de necessidades e 

desejos. Se isto for estimulado pelo mercado, não haverá horizonte para saber aonde é o 

limite. 
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2.21 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL  - HISTÓRICO 

No início do século XX, o envolvimento de empresas com as ações sociais se 

resumia ao ato filantrópico. Pode-se levar ao pé da letra o conceito de filantropia, pois as 

empresas do início do século XX se confundem com o dono ou a família proprietária. Por 

consequência lógica, as doações assumiam um “caráter pessoal” (TENÓRIO, 2004). Em 

outras palavras, valia a vontade do filantropo, na maior parte das vezes investindo conforme a 

sua vontade, não por estratégia elaborada para se desenvolver no mercado.32 

Nesse período, a premissa da legislação sobre as empresas era a de que tinha como 

objetivo a realização de lucros para seus acionistas. A responsabilidade da empresa era com 

seus proprietários e a filantropia empresarial podia “ser realizada na medida em que 

favorecesse os lucros dos acionistas ”(ASHLEY, 2005) 

A ideia de uma empresa investir na sociedade, fora do seu negócio, fatalmente pode 

nos introduzir à ideia de substituição das funções fundamentais do Estado. Levitt já alertava 

(LEVITT, 1958) que "government's job is not business, and business's job is not 

government", assim como Friedman (1970) apontava que esse tipo de atenção era indicativo 

de problemas dentro da empresa por sugerir desvio de recursos e que se um executivo 

aplicasse recursos com propósito “social” ele se “tornaria um funcionário público, embora 

empregado de uma empresa privada”. Seriam “negócios” com propósitos diferentes. Quase 40 

anos depois, suas opiniões ainda encontram eco. O Wall Street Journal publicou artigo de 

Henry Manne com o incisivo título “Milton Friedman was right – Corporate social 

responsability is a bunk33. 

Duas décadas passaram para que houvesse uma mudança nos discursos corporativos, 

como sugere Kreitlon (2008), “fruto de um processo de progressiva construção e legitimação 

sociais conduzido pelos diversos agentes e instituições que dele participam, e resultado de um 

contexto histórico, político e econômico bem preciso.” 

Bowen (1953) questionava o tipo de responsabilidade que se poderia esperar, 

legitimamente, que homens de negócio assumissem. Vai além ao afirmar que eles seriam 

                                                

32 Apesar de serem consideradas “gigantes” para a época, nem de longe podem se comparar as corporações 

transnacionais que existem no início do século XXI, com alto impacto ambiental e propriedade diluída pelas 

bolsas de valores e com “nacionalidade” apenas simbólica. 
33 Bunk: Bobagem. 

Formatado: Versalete

Comentado [g1]: p. 45-46 
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responsáveis pelas consequências de seus atos de forma mais abrangente que as 

demonstrações contábeis. No entanto, o consenso no tema até hoje encontra forte barreiras. 

Relatório do BNDES (2000) aponta a forte resistência da classe empresarial e que muitos têm 

em seu discurso que já são suficientemente responsáveis na medida em que geram riquezas 

para a sociedade, empregos, pagam impostos entre tantos outros. 

Qualquer tipo de ação que minimize a miséria e gere o bem-estar social tem valor, 

mas isto não pode levar a crer que o meio empresarial irá resolver a desigualdade social. A 

priori, empresário não quer esta responsabilidade. No entanto, não deve significar o rechaço à 

ideia do engajamento empresarial em questões sociais. Afinal, um empresário e o seu 

empreendimento fazem parte do ambiente social e dele se alimenta. O bom andamento dos 

negócios depende da saúde econômico-social do ambiente em que a empresa está inserida. 

Todos os envolvidos neste ambiente devem ter o papel e a capacidade de gerar as 

transformações necessárias para gerar riqueza sem ampliar a miséria, danosa ao 

desenvolvimento de qualquer empreendimento. 

Essa linha de raciocínio ganhou fôlego a partir da década de 1960 dentro de um 

cenário geral de contestações e turbulência social. Não podia ser diferente. O mundo estava 

mudando muito rápido. Entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início da década de 

1960, o mundo viveu uma reorganização político-econômica global que se traduziria em dois 

grandes pólos de poder: o soviético e o norte-americano. O lado liderado pelos Estados 

Unidos promoveu mudanças forçando um processo de abertura econômica global com o 

intuito de liberar mercados para a livre ação de empresas. O lado liderado pela União 

Soviética prometia eliminar as diferenças sociais abolindo o capitalismo. 

Ao longo da década de 1970, muitas questões fortaleceriam o discurso ambientalista, 

mas muito antes disso, em 1962, Rachel Carson publicou Primavera Silenciosa (Silent 

Spring). Nesse livro, Carson condenava o uso indiscriminado de agrotóxicos ou pesticidas. O 

debate saiu do mundo acadêmico e foi para as ruas. Ninguém mais podia negar que o 

problema existia. 

Ainda em 1968, foi fundado o Clube de Roma reunindo líderes políticos, 

economistas, cientistas, entre outros de vários países para analisar a situação mundial e 

apresentar previsões e soluções para o futuro. O primeiro relatório foi publicado em 1972, 

intitulado Os Limites do Crescimento, tratava de problemas cruciais para o desenvolvimento 
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da humanidade tais como energia, poluição, saneamento, saúde, ambiente, tecnologia e 

crescimento populacional. 

Nesse mesmo ano a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) declarou o princípio segundo o qual o poluidor paga quando se produz um dano 

ambiental. Era uma resposta ao que se considerava uma “Falha de Mercado”. 

As Alterações Climáticas constituem uma falha de mercado do tipo externalidade 

negativa. A poluição atmosférica devido às emissões de gases com efeito de estufa 

resulta da existência de um bem, o ar (não poluído), cujo preço é nulo para o 

produtor individual. Num mercado sem regulação, a produção e a poluição 

atmosférica serão excessivas relativamente aos respectivos níveis óptimos. [...] 

deverão assim intervir regulando o mercado de forma a que se possa atingir a 

solução óptima, ou pelo menos, a solução que se aproxima mais daquela (DUARTE, 

2006-2007). 

Em outras palavras, a falha de mercado deverá ser suprida através da aplicação do 

princípio do poluidor pagador. Este princípio consagra a obrigação do agente poluidor pagar o 

custo da poluição que provocou. 

O poluidor deve suportar as despesas das medidas decididas pelas autoridades 

públicas para assegurarem um ambiente num estado aceitável. Por outras palavras, 

os custos destas medidas devem-se reflectir no custo dos bens e serviços que causam 

poluição seja na produção, seja no consumo. Tais medidas não devem ser 

acompanhadas por subsídios que criariam distorções significativas no comércio 

internacional e no investimento. 

Os problemas ambientais perturbavam de tal maneira que a Organização das Nações 

Unidas (ONU) realizou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano 

(1972). A Conferência apontava para o fato de que a ação humana estava causando 

degradação da natureza e criando riscos para o bem-estar e para a própria sobrevivência da 

humanidade. 

Era evidente a preocupação dos países mais desenvolvidos. Essa sucessão de 

eventos, marcada ainda pela criação do PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente,34 evidenciava a gravidade da situação, contudo, um confronto se anunciava entre 

os países desenvolvidos e os demais. Como conciliar o controle do dano ambiental sem 

                                                

34 “Principal autoridade global em meio ambiente. É a agência do Sistema das Nações Unidas (ONU) 

responsável por promover a conservação do meio ambiente e o uso eficiente de recursos no contexto do 

desenvolvimento sustentável. Estabelecido em 1972, o PNUMA tem entre seus principais objetivos manter o 

estado do meio ambiente global sob contínuo monitoramento; alertar povos e nações sobre problemas e ameaças 

ao meio ambiente e recomendar medidas para aumentar a qualidade de vida da população sem comprometer os 

recursos e serviços ambientais das futuras gerações.” Disponível em: <http://www.onu-

brasil.org.br/agencias_pnuma.php>. Acesso em: 29 out. 2010. 
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reduzir o crescimento? Aos menos desenvolvidos ficava o questionamento da legitimidade 

das recomendações dos países tidos como ricos que já haviam atingido o desenvolvimento 

utilizando largamente os recursos naturais. Ao propor exigências de controle ambiental, 

retardariam o crescimento dos países em desenvolvimento. A Conferência foi um marco para 

as discussões sobre desenvolvimento e meio ambiente e início da busca de elementos de 

mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.  

Estudos de Sherwood Rowland e Mario Molina, publicados em 1974, sobre o 

potencial de destruição da camada de ozônio pelos gases CFCs (clorofluorcarbonos) 

agravavam a situação (LAGO, 2007). Nos anos seguintes, novos estudos confirmavam que 

existiam fortes motivos de preocupação que justificavam um esforço internacional para 

restringir o uso de CFCs, tendo o PNUMA um papel determinante ao promover uma reunião, 

em 1977, em Washington, sobre os efeitos dessas mudanças. 

Onze anos depois, o mundo ainda estava pesquisando e debatendo. Em 1985, 

relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) e do PNUMA identifica o acúmulo 

de CO2 e de outros gases de efeito estufa e faz previsões de aquecimento global.  

Pode-se compreender que a década de 1970 foi a do despertar ambiental. Foi rica em 

busca de soluções, mas (e provavelmente por isso) foi repleta de acidentes. A 1ª crise do 

petróleo em 1973 pôs o mundo em polvorosa, abrindo perspectivas de combustíveis 

alternativos e aumentando a construção de grandes centrais nucleares em países 

industrializados. Contudo, acidentes como o da usina nuclear de Three Mile Island35 na 

Pensilvânia (EUA), em 197936, puseram em cheque a mudança drástica de matriz energética. 

O futuro era desalentador.37 

                                                

35 Llory (2001) sugere que a maior parte dos acidentes industriais, incluem-se Three Mile Island, Chernobyl e 

Bhopal, poderia ter sido evitado e as suas conseqüências melhor estudadas e cuidadas se o silêncio ou a 

transferência de culpa para as partes mais frágeis (nesse caso, os operadores dos equipamentos) Não fosse uma 

prática. 
36 E o de Chernobyl (Ucrânia), em 1986, tido como pior acidente nuclear da história. Vale acrescentar Mayak. 

Apesar de ter sido na década de 1950, só no final da década de 1970 que o mundo teve notícias. Segundo o 

Greenpeace, “Em 1957, uma fábrica de processamento de material nuclear explodiu em Mayak (Rússia) 

expondo 272 mil pessoas a radiações. Ainda hoje, Mayak é um dos lugares com maior índice de radioatividade 

do planeta.” Ficou décadas oculto para o mundo ocidental e somente em 1976 vieram à tona as primeiras 

informações através de um biólogo russo que havia imigrado à Inglaterra. 
37 Marcante nesse período também foi o desastre ecológico causado por derramamento de milhões de litros de 

óleo pelo petroleiro Amoco Cadiz na costa da Bretanha (França) em 1978. No anexo há uma tabela com uma 

versão sintética dos principais fatos que conduziram ao desenvolvimento da Responsabilidade Social 

Empresarial. 
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A efervescência global se intensificou de tal forma, principalmente devido às 

questões ambientais,38 gerando impasses que estabeleceram novos padrões de conduta 

empresarial diante de uma realidade nova39. As empresas tornaram-se o alvo predileto (e 

legítimo) de reivindicações cada vez mais numerosas e variadas. Não sem razão, pois o 

crescimento econômico experimentado após o fim da II Guerra Mundial alimentou a criação 

de mega empresas com alcance global, mobilizando e consumindo recursos como nunca 

antes. A probabilidade de desastres ambientais como o de Bhopal na Índia (1984)40, do Exxon 

Valdez (1989)41, o uso intenso de recursos naturais provocando o seu esgotamento (morte de 

rios, desaparecimento de espécies), assim como a ausência de uma legislação adequada 

revelou a falta de preparo global para lidar com essas novas questões. A necessidade de 

regulamentação é fundamental em casos dessa natureza, contudo, tinham apenas espasmos de 

resultados, como a lei do Balanço Social na França em 1977.42 

A possível lentidão de resposta de Estados43 ao redor do globo levou a sociedade a 

buscar formas de mobilização, antigas em seu formato, novas em sua amplitude. Surgem as 

ONGs “globais”, com destaque para o Greenpeace44, que com suas táticas de mobilização da 

mídia intensificou o debate sobre a responsabilidade de governos e empresas. 

                                                

38 Nada mais global do que uma questão ambiental que não tem fronteiras. 
39 Em 1984 a Nestlé aceitou negociar com grupos de consumidores, responsáveis pela organização de um forte 

boicote à marca, motivado pela promoção de leite em pó para bebês nos países em desenvolvimento. 
40 Nuvem de morte dentro da noite indiana. Veja. 12 de dezembro de 1984. 
41  Navio da maior petrolífera do mundo - derramou 41 milhões de litros na costa do Alasca, afetando a vida 

animal até hoje. 
42 O Balanço Social é uma publicação que apresenta um conjunto de informações e de indicadores dos 

investimentos sócio-ambientais realizados por uma empresa. É um mecanismo de prestação de contas 

(accountability). Sua finalidade é dar maior “transparência e visibilidade às informações que interessam não 

apenas aos sócios e acionistas das companhias” (BNDES apud COSTA, 2007), mas também aos stakeholders, 

funcionando como um instrumento de comunicação para contribuir no reforço da imagem institucional. “O 

primeiro Balanço Social feito no Brasil foi da Nitrofértil, empresa estatal situada na Bahia, em 1984. A 

curiosidade deste balanço é que ele também foi apresentado no estilo de literatura de cordel. No mesmo período, 

estava sendo realizado o Balanço Social do Sistema Telebrás, publicado em meados da década de 80. O do 

Banespa, realizado em 1992, completa a lista das empresas precursoras deste tipo de relatório no Brasil”. 

(TREVISAN, RAE-eletrônica v.1, n.2, jul/dez 2002, p. 5) 
43 Apesar dos esforços da ONU: 1980 - Pela primeira vez é reconhecida a importância da biodiversidade para o 

funcionamento adequado do ecossistema planetário (Relatório Global), 1982 - Promulgada a Carta das Nações 

Unidas para a Natureza. 
44 Fundado em 1971, o Greenpeace conseguiu a sua primeira vitória no ano seguinte quando os Estados Unidos 

decidiram abandonar os locais de testes nucleares da Ilha de Amchitka, no Alasca após mobilização da ONG. A 

ação do Greenpeace ao longo da década de 1970 e 1980 teve diversos resultados significativos, destaque-se entre 

eles a interrupção dos ensaios nucleares atmosféricos no Pacífico Sul em 1975 pela França. O site do Greenpeace 

tem farto material sobre desastres ambientais, incluindo uma área dedicada às “vitórias”da ONG. Vale ressaltar 

que a WWF foi fundada em 1961. Quando o Greenpeace nasceu ela estava chegando ao Brasil. 
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A resposta do Mercado surgia em velocidade menor. Destaque-se o Responsible 

Care (1985), código de conduta voluntário para a indústria química e o movimento de boicote 

de negócios com a África do Sul, em 1978, conduzido pelo Interfaith Center on Corporate 

Responsability45. No Brasil, a situação não era muito diferente. Nasce o Prêmio ECO46 e a 

FIDES - Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social, em 1986, visando a 

“humanização das empresas e a sua integração com a sociedade”. 

A década de 1980 avançou sem evoluções significativas que pusessem um freio ao 

uso dos recursos ambientais, contudo marcos importantes foram estabelecidos. O Relatório 

Brundtland47 é um deles. O documento intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common 

Future) foi publicado em publicado em 1987 e apontava que os padrões de produção e 

consumo eram incompatíveis com o uso dos recursos naturais. Em outras palavras, o uso era 

superior à recomposição pela natureza. A partir daí, desenvolveu-se o conceito de 

desenvolvimento sustentável como sendo a satisfação das necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. 

Outros fatos importantes foram a adoção do Protocolo de Montreal sobre substâncias 

nocivas à camada de ozônio48 e o estabelecimento do Painel Intergovernamental sobre as 

Mudanças Climáticas – IPCC em 1988. 

É na década de 1990 que se pode dizer que o tema foi levado com mais seriedade. 

Inúmeros movimentos da sociedade civil exerceram pressão, inflados pelo avanço tecnológico 

que barateou custos de comunicação e globalizou o acesso à informação. O não atendimento 

de demandas sociais deixou uma lacuna que moveu as empresas e a sociedade civil para 

ocupar o espaço com as tarefas executadas pelo Estado. 

                                                

45 Fundado em 1973, ICCR é uma coalizão de 275 investidores institucionais de cunho religioso, que advoga o 

investimento socialmente responsável. 
46 Em 1982, a Amcham (Câmara Americana de Comércio) criou o Prêmio ECO, “pioneiro no reconhecimento de 

empresas que adotam práticas socialmente responsáveis”. 
47 O Relatório Brundtland – elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento criada 

pela ONU, faz parte de uma série de iniciativas, anteriores à Agenda 21. 
48Adotado em 1987 para regular a produção e consumo de produtos que afetassem a camada de ozônio. É 

considerado bem sucedido na medida em que o Mercado não sofreu alterações que afetassem o consumo. Pelo 

contrário, tornou-se um diferencial de comunicação com o uso de “etiquetas” apontando o produto como não 

destruidor da camada de ozônio. 
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Se por um lado a ECO-92 foi um sucesso pela participação maciça de chefes de 

Estado e pela criação da Agenda 2149, se a sociedade civil organizada aumentava a sua 

participação, o Mercado ainda precisava reagir para que de fato mudanças acontecessem. 

Quatro décadas se passaram desde que Bowen (1953) escreveu sobre a 

responsabilidade dos “homens de negócio” para surgir uma ISO 14000 que trataria da gestão 

ambiental. O passo lento refletiu o interesse em ignorar o tema, evidentemente, pois isso 

afetaria o desenvolvimento do Mercado. 

No entanto, ao longo da década de 1990, o rumo dos acontecimentos teria o Mercado 

como um agente mais atuante no desenvolvimento dos fatos. Em 1992, nasceu o World 

Business Council for Sustainable Development – WBCSD, organização empresarial que 

publicou Mudando de Rumo sobre o interesse do mundo dos negócios em promover práticas 

de desenvolvimento sustentável. 

Era uma tentativa de mudar o enfoque empresarial. Sai o bottom line, entra o triple 

bottom line50 cunhado para designar a incorporação dos desempenhos social e ambiental às 

demonstrações de desempenho financeiro das empresas. Estava aberto o caminho para um 

novo olhar: uma empresa tem o direito de gerar riqueza para seus acionistas, mas não pode 

sacrificar o planeta e a sociedade em que ela está inserida. 

Somente no final da década de 1990 é que no Brasil os acontecimentos se 

desdobraram com mais resultados. Em 1997, nascera a Global Report Initiative propondo 

modelos para relatórios de sustentabilidade. No Brasil, o Ibase lançou modelo de balanço 

social e incentivou uma campanha para a divulgação voluntária de relatórios dessa natureza. 

A resposta, de fato, do empresariado nacional veio com a criação do Instituto Ethos 

de Empresas e Responsabilidade Social. Nasce enfaticamente como o nome aponta para 

conduzir o debate em torno do tema. E é isso o que faz. Praticamente todo o discurso sobre 

Responsabilidade Social Empresarial no Brasil foi conduzido pelo Ethos. Produziu conteúdo 

                                                

49 Considera-se que esse é um importante documento porque estabelece que Mercado, Estado e Sociedade Civil 

Organizada se comprometam a refletir global e localmente sobre questões ambientais para caminhar em direção 

a outro paradigma de produção e consumo. 
50 Bottom line, a grosso modo, seria a “linha final” de um demonstrativo financeiro, em que pode-se observar o 

desempenho de sua empresa. Seria o que “interessa” ao Mercado. Não seria um olhar apenas no “profit”, mas no 

“people” e “planet”. 
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em larga escala, promoveu seminários, cursos, entre tantas atividades que ficou impossível 

não referenciá-lo. 

Em 1999, a ONU51 tem mais uma iniciativa e cria o Pacto Global com o intuito de 

mobilizar a comunidade empresarial internacional para adotar práticas de negócios que 

respeitem direitos humanos, meio ambiente, entre outras voltadas exatamente para uma 

inserção menos problemática do Mercado na sociedade global. Tornou-se a base para a 

criação da ISO 26000, norma de responsabilidade social empresarial52. No Brasil, o parceiro 

local, não poderia ser diferente pelas intenções claras, é o Instituto Ethos. 

Paralelamente a isso, o Mercado buscava maneiras de se referenciar. A criação do 

Dow Jones Sustainability Index World53 com o objetivo de classificar as empresas capazes de 

gerar mais valor para seus acionistas encontraria similar nacional o ISE – Índice de 

Sustentabilidade Empresarial54 da Bovespa. 

Os critérios estabelecidos visam a filtrar empresas que têm políticas ditas de 

responsabilidade social55. 

O índice ISE é composto pelos papéis de emissão das empresas melhor classificadas 

em termos de responsabilidade social e sustentabilidade (escolhidos dentre os mais 

líquidos da BM&FBOVESPA), de acordo com critérios de seleção e classificação 

referendados pelo Conselho Deliberativo do Índice de Sustentabilidade Empresarial. 

Em outras palavras, tem que ser rentável e responsável.56 Figuram no ISE empresas 

de segmentos bem diversos, desde bancos, passando pela Natura, referência nacional em 

desenvolvimento sustentável, a empresas de energia. Mas não a Petrobras excluída em 200857. 

                                                

51 Vale observar o esforço que a ONU tem feito para o debate. Ainda em 1997 nasceu o Protocolo de Quioto 

(Kyoto). Esse propõe um calendário pelo qual os países-membros (principalmente os desenvolvidos) têm a 

obrigação de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Não podia funcionar. Os EUA rejeitaram e o seu 

argumento principal era de que a China não assinara. Permanecia a discussão de Estocolmo em 1972. Fundo das 

Nações Unidas para a população. A Situação da população mundial 2001. 
52 Em 2004, a International Organization for Standardization - ISO anuncia a elaboração de um novo padrão ISO 

para a gestão da responsabilidade social de organizações públicas ou privadas. 
53 http://www.sustainability-index.com. 
54 Criado em novembro de 2005, esse índice acompanha a tendência mundial de classificar o que se denomina 

como “Investimentos Socialmente Responsáveis – SRI”. Disponível em: 

http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoIndice.aspx?Indice=ISE&Idioma=pt-BR. Acesso em: 30 out. 

2010. 
55 Disponível em: http://www.bmfbovespa.com.br/Indices/download/ISE.pdf. Acesso em: 30 out. 2010. 
56 Idem. 
57 Disponível em: 

http://oglobo.globo.com/economia/mat/2008/11/25/acoes_da_petrobras_sao_excluidas_do_indice_de_sustentabi

lidade_empresarial_ise_da_bovespa-586543231.asp. Acesso em: 30 out. 2010. 
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O Conselho do ISE poderá, a qualquer momento, decidir pela exclusão de uma 

companhia da carteira do índice se entender que tenha ocorrido algum 

acontecimento que alterou significativamente seus níveis de sustentabilidade e 

responsabilidade social. 

O final de 1999 ainda assistiria a muita confusão. Protestos em Seattle, por ocasião 

de uma reunião da OMC – Organização Mundial de Comércio - deixaram muitos feridos. 

Manifestantes com motivos diversos, ambientalistas, anarquistas, estudantes, sindicatos, entre 

tantos deixaram a sua marca contra uma organização criada em 1995 para promover o livre 

comércio e tornar as relações entre Estados mais “suaves”. Era a reação de grupos diversos 

insatisfeitos com o rumo que a globalização tomava, afetando empregos, salários e condições 

de desenvolvimento, produção e consumo. A reação da sociedade civil organizada alcançava 

níveis mais violentos. 

Se a década de 1990 foi a conscientização do empresariado de que precisava se 

mobilizar para fazer frente a uma nova realidade, a década de 2000 foi a consolidação da 

presença empresarial no debate com mais ação prática. 

Em 2000, o Ethos lançou um conjunto de indicadores de responsabilidade social. 

Para o empresário, havia a necessidade de medir e comparar como estava o seu desempenho 

em relação a outros empreendimentos.58. 

Mais explícita era a postura empresarial de empresas que lidavam fundamentalmente 

com negócios “sujos”.59 Ainda em 2000, a British Petroleum passa a sua marca para BP 

(beyond petroleum) 60 em uma tentativa de mudar a forma como o seu negócio é percebido 

pelos consumidores. Mais tarde seria seguida pela Petrobras, que se definiria como uma 

empresa de “energia” 61. Ambas se envolveriam em muitos acidentes provocando grande 

insatisfação e danos ao meio ambiente (Baía de Guanabara e rio Iguaçu62, P-3663, P-764 e 

Golfo do México65). 

                                                

58Abrangem os temas Valores, Transparência e Governança, Público Interno, Meio Ambiente, Fornecedores, 

Consumidores e Clientes, Comunidade e Governo e Sociedade. Disponível em: 

http://www.ethos.org.br/docs/conceitos_praticas/indicadores/default.asp. Acesso em: 30 out. 2010. 
59 Negócios altamente poluidores como mineração, petróleo etc. 
60 http://www.bp.com. 
61 http://www.petrobras.com.br 
62 Petrobras é responsável pelo derramamento de 1,3 milhões de litros de óleo na Baía de Guanabara e quatro 

milhões de litros no rio Iguaçu, no Paraná. Veja. Edição 1659. A Mancha Impunidade. 26/07/2000. 
63 Explosão e afundamento da plataforma P-36 da Petrobras, na Bacia de Campos, causando a morte de onze 

operários. Veja, Edição 1692, 21/03/2001. O Acidente na Plataforma na Bacia de Campos. 
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A internet aprofunda relações e a mobilização em rede. Em 2001, é realizado o I 

Forum Social Mundial, organizados por ONGs que se opunham ao neoliberalismo e ao 

“domínio do capital”.66 Quando o discurso parecia repetitivo, mais um escândalo deu fôlego 

para críticas. O caso Enron mexeu com as estruturas regulatórias do sistema financeiro. 

Fraudes, com a conivência de bancos e da empresa que auditava as contas da Enron, 

ocultaram dívidas e manipulações de balanços.67 O tamanho do problema gerou a lei 

Sarbanes-Oxley (2002) que tentaria reduzir o esvaziamento dos investimentos causados pela 

falta de confiança.68 No ano seguinte, novo escândalo. Fraudes na Parmalat agravariam ainda 

mais a crise de confiança (FOLHA DE SÃO PAULO, 2004). 

O século XX terminaria com péssimos presságios. Apesar do avanço evidente no 

grau de conscientização da sociedade civil, do aumento da mobilização em torno do tema, 

seja por organizações multilaterais, empresariado ou ONGs, as mudanças de fato eram muito 

pequenas para fazer frente em relação ao aumento do consumo. Observe-se que a população 

cresce de forma alarmante. Relatório da ONU especula que a população mundial superará 9,2 

bilhões em 2050 e o que é mais grave: muitos em países em desenvolvimento e sem o padrão 

de consumo dos países mais desenvolvidos. “Our numbers have doubled since 1960 to 6.1 

billion, with growth mostly in poorer countries. Consumption expenditures have more than 

doubled since 1970, with increases mostly in richer countries” (FUNDO DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA A POPULAÇÃO, 2001). 

Para se ter uma dimensão melhor, a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Destes 

“apenas” 300 milhões são considerados “consumidores”69. Tanto a China quanto países como 

o Brasil apresentam altas taxas de crescimento econômico e devem incorporar novos 

consumidores ao longo do século XXI. Observe-se que não é apenas o crescimento 

populacional, mas trazer pessoas para o mundo do consumo. 

                                                                                                                                                   

64 Em 12 de abril um problema na tubulação na plataforma P-7 da Petrobrás, na Bacia de Campos, resultou em 

um vazamento de 26 mil litros de óleo no mar. Três dias depois, outro acidente na mesma plataforma derramou 

cerca de 100 mil litros de óleo no mar, entre as cidades de Campos e Macaé. Como se fosse pouco, em 24 de 

maio novo acidente na plataforma ocasionou outro vazamento de óleo. Foram detectadas duas manchas a uma 

distância de 85 km da costa. Uma das machas tinha cerca de 110 mil litros e a outra de 10 mil litros de óleo. 

Disponível em: http://www.geama.defesacivil.rj.gov.br/modules.php?name=News&file=print&sid=35 Acesso 

em: 30 out. 2010. 
65 Vazamento recorde no Golfo do México coloca a extração em águas profundas em xeque. Veja. Edição 2174, 

21/07/2010. Fechado o poço da BP. 
66 http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=19&cd_language=1 
67 Entenda o caso Enron. Folha de São Paulo. 27/05/2003. 
68 http://fl1.findlaw.com/news.findlaw.com/cnn/docs/gwbush/sarbanesoxley072302.pdf 
69 Veja, edição 1968. 09/08/2006. 
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Como conciliar o desenvolvimento sustentável com a oportunidade de crescer e 

distribuir renda? As prioridades ficam afetadas. São públicas e notórias as dificuldades 

sociais. Saúde, educação, saneamento e distribuição de renda. Isso, no entanto, não é um 

problema exclusivo do Brasil. Nações com desenvolvimento econômico superior também 

passam por problemas semelhantes, ainda que em menor escala. Mas são as mesmas questões. 

Discutir o papel do Estado é tarefa que não cabe aqui. No entanto, pode-se apontar 

um desafio bastante presente que corresponde à enorme dificuldade dos governos em 

encontrar o caminho do desenvolvimento e, por consequência lógica, de administrar e 

sustentar uma estrutura mínima que permita a inclusão do cidadão na sociedade de forma 

saudável e menos desigual. 

A desigualdade e a pobreza também não são exclusividades dos séculos XX e XXI. 

Desde a Revolução Industrial que o debate sobre essas questões têm se intensifica do. A 

produção industrial à época gerou exigências que, para Polanyi (2000), passavam a ter 

importância capital para o seu desenvolvimento e perpetuidade: terra, trabalho e dinheiro. Em 

uma sociedade comercial, o fornecimento dessa “matéria-prima” só poderia ser alcançado 

tornando-as disponíveis para a aquisição. Para que isso acontecesse, esses novos elementos 

inevitavelmente se transformariam em mercadoria. 

Além dessa questão, central para os atritos futuros, a necessidade de autorregulação 

seria vista como uma segurança de que os lucros surgiriam. Essa independência do “mercado” 

aliada a transformação da mão-de-obra em mercadoria provocaria uma mudança importante 

na organização da sociedade. A sociedade tornar-se-ia “um acessório do sistema econômico” 

e o progresso seria “feito à custa da desarticulação social”. Para Polanyi, a sociedade “poderia 

ter sido aniquilada” se não surgisse um “movimento bem estruturado para resistir aos efeitos” 

– sindicatos e leis fabris - de uma economia controlada pelo mercado. 

Há que se notar que, mais uma vez recorrendo a Polanyi, “entre os pensadores do 

século XVIII [...] existia o consenso geral de que pauperismo e progresso eram inseparáveis”. 

O aumento da riqueza corresponderia ao aumento da pobreza. Essas eram questões complexas 

de serem trabalhadas porque, aparentemente, um empresário deveria abandonar a produção de 

riqueza para não ampliar a pobreza. Quem lidaria com isso? As sociedades tiveram ao longo 

dos tempos movimentos mais ou menos presentes que, de alguma forma, praticavam a 

caridade, a assistência social. A Igreja Católica pode ser citada como exemplo de instituição 
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com larga atuação nesse sentido. No entanto, quando a pobreza se multiplica gerando 

possibilidades potenciais de caos, a administração dessa questão ficaria ainda mais complexa 

tornando insuficiente a caridade tradicional. 

Esse problema seria temporariamente sanado com a autorregulação. Quando o 

funcionamento do mercado gera tensões que ameaçam a destruição do sistema, a própria 

sociedade se defende ajustando automaticamente as condições. É uma questão de 

sobrevivência e autopreservação. Explica-se o efeito “sanfona” em que o liberalismo sai de 

cena quando ameaça implodir a sociedade. O Estado, meramente regulador, surge para evitar 

o colapso intervindo de forma generalizada e quando a situação estabiliza-se surgem os 

arautos do livre mercado. Assim os acontecimentos têm se repetido até os dias de hoje quando 

em meio à crise deflagrada nos Estados Unidos, em 2008, governos no mundo inteiro tiveram 

que intervir para controlar a situação antes que saísse do controle. Irônico observar ícones 

transnacionais como a General Motors, originária de uma nação-símbolo do livre mercado, 

empreendedorismo e individualismo, transformar-se em uma “estatal”. 

Pode-se compreender, portanto, que a Responsabilidade Social Empresarial seria 

uma forma sutil de ajuste “fino” de situações conflitantes dentro do sistema. Mas como 

exatamente isso aconteceu? A percepção de valor é construída com o desenvolvimento do 

sentimento de pertença. Isso ocorre quando a empresa se envolve com a sociedade além de 

relações comerciais. A punição pelo não envolvimento e exploração dos recursos, por 

exemplo, de forma não sustentável acontece pelo não consumo. Isso além dos antigos 

caminhos como pressão, denúncias, entre outros. 

A sociedade ocidental experimentava, desde a década de 1960, um processo de 

transformação provocado pelos movimentos sociais que aumentavam em tamanho e na 

amplitude dos temas (mulher, meio ambiente, preconceito etc.). As questões tratavam de 

problemas diversos, mas, entre elas, os principais movimentos tinham algo em comum que 

era sempre a postura adotada pelas empresas, em especial as grandes empresas pela 

visibilidade que sempre têm. 

Tais movimentos não eram exatamente novidade, mas sim a força com que vieram 

para questionar e transformar. A desigualdade era o combustível da questão. O motor, a 

organização da sociedade turbinada pela evolução dos meios de comunicação que aumentava 
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a capacidade de mobilização e reduzia o tempo que as ideias e os acontecimentos levavam 

para circular o mundo. 

O processo de globalização intenso experimentado desde o final da Segunda Guerra 

Mundial colaborou para intensificar essas mudanças. A globalização não exportava apenas 

ideias, exportava empresas e produtos também, aumentando vertiginosamente a concorrência. 

O raciocínio é bem simples: na ausência de concorrência o consumidor perde importância. É 

só observar o tratamento dado ao cliente por empresas em mercados monopolizados, 

cartelizados ou oligopolizados. 

Em paralelo a isso, os conceitos de gestão de negócios também se transformavam. Se 

no passado o foco era no produto, lentamente ele se deslocava para o mercado, ou seja, o 

consumidor que vinha descobrindo a sua força e se organizando para buscar uma posição 

mais confortável na balança dos negócios.70. 

Esse cenário permitiu o desenvolvimento das estratégias de marketing visando a 

ganhar diferenciais competitivos. O foco volta-se para o mercado. Daí a importância de 

identificar o que o consumidor pensa, em como ele se comporta, o que é valor para ele. Se 

esse consumidor valoriza o atendimento, é isso que vai ser trabalhado. E se esse consumidor 

valorizar a empresa que retorna parte do seu lucro para a sociedade sob a forma de 

investimento, por exemplo, em cultura ou educação? 

As empresas têm que estar preparadas para esse tipo de comportamento. Em outras 

palavras, elas devem fazer o investimento necessário que atenda aos anseios e os transforme 

em um diferencial competitivo. 

Cada vez mais, as empresas responsáveis, social e ambientalmente, parecem ter 

maiores chances não só de lucrar, mas de permanecer no mercado por maior tempo, pois o 

consumidor vem optando por empresas que sigam esse paradigma. 

                                                

70 Um marco na evolução desse relacionamento consumidor-empresa foi a criação do Grupo Executivo de 

Proteção ao Consumidor, posteriormente denominado de PROCON, em 1976 pelo governo do estado de São 

Paulo (COSTA, 2007). Contudo, apesar do surgimento na década de 1970, foi apenas no início da década de 

1990 que foi sancionada a Lei 8.078, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, que também criou o 

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da 

Justiça. Houve nesse período um “efeito cascata” criador de entidades civis que passaram a atuar na proteção e 

defesa dos interesses de associados. 
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Os objetivos empresariais transcenderiam, na visão de SHRIVASTAVA (apud 

ASHLEY, 2005, p. 56 e 57), do “paradigma antropocêntrico, no qual a empresa é o centro de 

tudo, para o ecocêntrico, no qual o meio ambiente é o mais importante, e a empresa, assim 

como outros agentes, insere-se nele”. 

Em outras palavras, o exercício da responsabilidade social empresarial está 

intimamente conectado ao exercício da sustentabilidade, com o intuito de conciliar o ambiente 

em que a empresa está inserida com os seus interesses econômicos empresariais. Não é nada, 

portanto, além de criar possibilidades de um cenário compatível à perpetuação das atividades 

das empresas, no futuro. A ética não é a do lucro pelo lucro, mas a do lucro com qualidade e 

sem comprometer o bem-estar de futuras gerações. Essa é a ética empresarial que vem sendo 

construída para o século XXI. 

 

2.32  RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL NO BRASIL 

Se observarmos com atenção, Aa incapacidade do Estado e a evolução das 

instituições brasileiras na década de 1980 permitiram o crescimento e a consolidação da 

participação da sociedade civil em questões que durante o regime militar eram impensáveis. 

Surge a partir desse contexto uma ação comunitária forte, reivindicatória e de forte 

mobilização para discutir e exigir transformações. Embora existissem diversas organizações 

no que se denomina atualmente de Terceiro Setor há algum tempo, foi nesse período que o 

termo ganhou força e houve um aumento significativo no número de instituições e no impacto 

de suas ações. 

Segundo o Instituto Ethos (COSTA, 2007, p. 34) no Brasil, 

o movimento de valorização da responsabilidade social ganhou forte impulso na 

década de 1990, através da ação de entidades não governamentais, mídia e empresas 

voltadas para a questão dando impulso à convocação feita pelo Betinho (Ibase) para 

a campanha “Contra a fome e a miséria” e pelas ações midiáticas do Greenpeace nos 

anos 80. 

Ganhou impulso, porque na realidade começou a ser pensada por empresários antes. 

Observe a matéria abaixo: 

Nova recompensa. Da responsabilidade social da emprêsa e do empresário. Trata-se 

de capítulo obrigatório de relatórios de diretoria e de press-releases de aniversário de 
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indústrias. Apesar disso, só muito recentemen-te as próprias empresas começaram a 

dar demonstrações de que levavam o tema realmente a sério. Henry Ford II, de nome 

inconfundível. há dois anos gasta quase 40% de seu tempo em atividades 

comunitárias. Diz êle: "Precisamos mudar em relação a quem empregamos, como 

empregamos e o que fazemos com as pessoas depois que as empregamos". Na 

semana passada, em São Paulo, Frederik J. Philips, 65 anos, de sobrenome também 

inconfundível, fêz uma conferência na Federação das Indústrias.Disse o presidente 

mundial da Philips o que a emprêsa deve realizar para desempenhar seu papel social. 

"Oferecer produtos e serviços que satisfaçam a necessidade do usuário. Cuidar dos 

interêsses de todos os ligados à emprêsa, objetivando uma política de bem-estar. Por 

fim, a emprêsa tem também deveres com relação ao progresso econômico e social, 

respeitando as tradições e os valôres culturais da sociedade em que opera." A 

emprêsa e o empresário, dessa forma, adquirem uma nova dimensão e muitas 

responsabilidades. Incidentalmente. Philips esteve também no Recife, onde 

inaugurou o mais nôvo conjunto industrial de sua emprêsa. O que comprova que a 

antiga e solitária função do empresário — ganhar dinheiro — não elimina a atual, 

mais recompensadora.71 

Isso foi em 1970. A década seguinte traria o Movimento Nacional pela Livre 

Iniciativa. Campanhas foram veiculadas em centenas de jornais e revistas espalhados pelo 

Brasil. As campanhas tiveram diversos “instantes”. De qualquer forma, a perspectiva em geral 

sobre o movimento era de afastar o Estado do mundo dos negócios. A preocupação com a 

liberalização econômica era tal que entre os “apelos” de campanha, desqualificando o Estado, 

inclusive, tratavam os empresários como conscientes de suas responsabilidades com a 

sociedade. 

O movimento iniciado pelo Ibase (citado anteriormente pelo Ethos) - Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - foi responsável pelo fortalecimento da 

sociedade civil. A mudança era visível ao substituir “o ataque direto ao Estado pelo 

fortalecimento da ação dos grupos sociais” (MELO NETO; FROES, 2001). 

Importante mudança acompanhando o momento de transição política no Brasil à 

época. Esse caráter de fortalecimento apresentaria uma nova face política que se desdobraria 

em muitas mudanças, como as tratadas anteriormente e, principalmente, as condições de 

fortalecimento e aplicação dos conceitos de responsabilidade social empresarial. 

Não é coincidência de fatos isolados e não existe uma relação de causa e efeito linear 

entre eles. Seria simplista e ingênuo demais tentar comprovar isso. A cadeia de 

acontecimentos evoluiu influenciando multidirecionalmente e se realimentando para gerar o 

que hoje compreendemos como responsabilidade social. Em outras palavras, isso é fruto da 

teia de relações Estado-Mercado-Terceiro Setor. 

                                                

71 Eletrodomésticos. Nova recompensa. Veja., edição 101, publicada em 12 agosto de 1970. 
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Porter afirma que existem três fases na história da responsabilidade social 

empresarial72. 

Na primeira, as empresas reagiam às pressões exercidas pela sociedade, como 

campanhas feitas por organizações não governamentais em defesa do meio ambiente 

ou contra a discriminação racial. Na segunda fase, que vivemos agora, as ações estão 

voltadas para a filantropia e para o investimento social privado, havendo também 

uma preocupação com a imagem da empresa. A terceira, que está começando agora, 

é a da responsabilidade social estratégica. 

No Brasil, empresas as mais diversas patrocinam atividades filantrópicas cujo critério 

é o potencial gerador de notícias. Esse é um ponto crítico que, no início, tornou-se 

pejorativamente um grande negócio. Consultores, cursos, seminários, palestras, livros, entre 

tantos outros se multiplicaram Brasil adentro trazendo consigo o negócio da moda. O tempo 

ensinou que não era moda. A Responsabilidade Social Empresarial foi incorporada nos 

currículos de universidades e tornou-se mais do que certificados e campanhas de 

institucionais. 

No entanto, não foi fácil. Como todo conceito, que está sendo elaborado 

inicialmente, a Responsabilidade Social passou por problemas de interpretação e má 

disseminação tanto pela academia quanto pelo mercado. Conceitos eram elaborados e 

equivocadamente assimilados produzindo confusão e dificultando o processo de teorização, 

absorção e incorporação dessa nova realidade.73 

No decorrer de todo esse processo de mudança surge uma questão fácil de 

compreender. O tema interfere diretamente na realidade empresarial e social. Dessa forma, as 

partes têm o desejo não apenas de acompanhar, mas de interferir no desenvolvimento das 

normas, regras de forma a garantir que não irá enfrentar dificuldades. Surge assim o 

movimento que deu forma ao Instituto Ethos. A leitura deste trabalho trará a impressão de 

uma intensa participação dessa instituição no desenvolvimento da Responsabilidade Social no 

Brasil. O Ethos foi e é um dos grandes financiadores da disseminação da RSE no Brasil e 

busca o desenvolvimento de instrumentos de implantação e formas de avaliação, indicadores, 

entre outros. 

                                                

72 Michael Porter mostra como resolver o desafio de incorporar a responsabilidade social na estratégia da 

empresa. Disponível em: <http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?TabID=3345&Lang=pt-

B&Alias=Ethos&itemNotID=8933>. Acesso em: 1 nov. 2009. 
73 A definição de marketing social, multiplicada por jornais, revistas, enfim, a mídia, é um exemplo de como um 

conceito posteriormente considerado simples pode causar confusão. Pode-se ler mais sobre isso em COSTA 

(2007), Marketing social: conceitos e confusões. 
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Cabe refletir sobre essa questão. Entre os interessados em controlar o modo como se 

dá a institucionalização do tema estão as grandes corporações transnacionais. Vale lembrar 

que a RSE não nasceu no Brasil e que esse tema já era discutido fora de nossas fronteiras 

muito antes de iniciarmos qualquer esboço de ação nessa área. 

Não cabe discutir a legitimação dessa interferência, até porque as grandes empresas 

são afetadas pelas mudanças provocadas e, por isso, elas têm o direito de participar. No 

entanto, é válido lembrar a desproporção de recursos disponíveis entre as partes. Não se pode 

esquecer que o neoliberalismo, com o objetivo de expandir o mercado de trocas globalmente, 

tem buscado incessamente a superação de quaisquer formas de entraves ao comércio, o que 

inclui qualquer forma de entrave ao lucro. 

A construção de um mundo plano, sem fronteiras (KREITLON, 2008) para a 

circulação de bens e capitais, é uma prioridade de governos de países detentores de maior 

expressão no comércio mundial. Evidentemente que quaisquer obstáculos ou interferências 

interessam a estes mesmos atores. Surge inevitavelmente o antagonismo em relação ao que se 

denomina de interferência. Interferência real. O bordão neoliberal contemporâneo ataca o 

Estado que, segundo os neoliberais, seria ineficiente e lento e, consequentemente, 

improdutivo. O afrouxamento das normas regulatórias do Estado tem por trás um movimento 

que tem se intensificado desde o final da Segunda Guerra Mundial. 

Segundo Fernando Henrique Cardoso (1996) 

a questão da globalização econômica é a mudança no papel do Estado. [...] a 

globalização mudou o papel do Estado num outro aspecto. [...] Isto não significa 

necessariamente um Estado menor, muito embora este também seja um efeito 

colateral desejável da mudança de ênfase, mas certamente pede um Estado que 

intervenha menos e melhor. 

Dentro de um quadro inflamado ideologicamente, a Responsabilidade Social tem 

sido acusada de apropriação do público pelo privado. Não é muito difícil entender isso. O 

empresariado se autorregulamentar é um problema por questões de gênese do 

empreendimento, conforme já foi dito anteriormente. 

Para dificultar qualquer forma de acerto, os precedentes não são animadores. A busca 

por lucros cada vez maiores leva a uma superexploração da mão-de-obra e os grandes 

empreendimentos não facilitam ao buscar a “flexibilização” do aparato legal para que seus 

negócios possam acontecer. Isso é bem atual, vide o embate entre os Ministérios da 
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Agricultura e o do Meio Ambiente no governo Lula. Sem contar que, muitas vezes, o 

cumprimento da lei não impede os ataques ao meio ambiente. Segundo relatório da Corporate 

Watch, em 2006 (apud KREITLON, 2008), 246 milhões de crianças trabalham no mundo 

inteiro e, o que é pior, em situação acelerada de deterioração, prejudicando o seu 

desenvolvimento bio-psicológico e social. Por tudo isso, compreende-se a desconfiança e o 

ataque “preventivo”. Os diversos atores que compõem o teatro social disputam a hegemonia 

aproximando-se segundo os seus interesses. Daí questões como a manipulação (fora de seu 

sentido pejorativo) são tratadas segundo a posição social que cada grupo ocupa no teatro 

social. 

Na imposição dissimulada de uma visão particular de mundo – incluindo os ataques 

à concorrência – reside a força da coerção simbólica. Mais sentida do que 

propriamente identificada (BOURDIEU, 1980), ela é secundada por outras táticas 

para reforçar sua imagem de única visão de mundo possível (MARTINO, 2001). 

Essa concepção traz uma lógica de dominação econômica que teria por objetivo o 

desaparecimento de valores opostos, quaisquer que fossem, construindo e pondo em prática 

uma violência invisível (BOURDIEU, 2000). 

Esse embate teve maior expressão no Brasil a partir de 1990 com uma onda de 

privatizações acelerada pela abertura econômica que expôs o mercado brasileiro ao mercado 

internacional. Elas começaram no período em que Fernando Collor de Mello74 governou o 

Brasil e foram consolidadas nos dois governos do Fernando Henrique Cardoso. O Estado 

passaria a ser regulador, não provedor de serviços, bastando observar a quantidade de 

agências reguladoras criadas nesse período.75 

O discurso reinante, neoliberal, era de modernização. Paralelo a isso e de forma cada 

vez mais intensa, ocorre a construção do sujeito moderno de base material e psicologicamente 

preparado para o novo. O sujeito moderno, nesse sentido, seria o sujeito consumidor up to 

date. Estimula-se o consumismo com uma voracidade nunca vista antes e divulga-se aos 

consumidores algumas atitudes importantes para o desenvolvimento desse novo mercado. 

                                                

74 O Plano Nacional de Desestatização (PND) foi instituído por Collor em 1990. Podem-se encontrar 

informações no site da Casa Civil em http://www.planalto.gov.br. 
75 ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), ANP (Agência Nacional do Petróleo) e a ANEEL 

(Agência Nacional de Energia Elétrica) foram as primeiras criadas, por ocasião da privatização dessas áreas. 

Importante apontar que não há o desejo de criticar a implantação de agências reguladoras pelo Estado. Apenas 

que isso é um reflexo de estabelecer algum controle sobre as áreas deixadas pelo Estado, enfatizando e 

corroborando as privatizações. 
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Assim, o pensamento se desloca para marginalizar e deslocar o público para o privado, do 

coletivo para o individual, da solidariedade para a competição (KREITLON, 2008). 

Nesse mundo, em que a economia está inserida nas relações sociais e não o contrário 

(POLANYI, 2000), em que o livre mercado se identifica com a democracia, mas intimida e 

constrange o sujeito que se afasta dessa realidade, temos o Brasil em uma posição de ator 

ascendente, não pela qualidade de vida, segurança ou solidez institucional, mas pelo potencial 

de 180 milhões de consumidores, muitos “ávidos” pelo consumo. 

Ávidos por inclusão em um mercado consumidor que os faça participar do “mundo”. 

Este mesmo mercado consumidor que não tem suas prioridades claras, pois só se movimenta 

quando sai de sua zona de conforto. Em outras palavras, não existem dados significativos ou 

confiáveis no Brasil sobre o comportamento do consumidor, no que diz respeito ao consumo 

consciente, diante da prateleira de um supermercado. 

No entanto, o discurso recorrente é de a noção de responsabilidade social por parte 

das empresas tem sido bem difundida, principalmente em países considerados mais 

desenvolvidos por exigência do mercado consumidor. A pressão da sociedade civil 

organizada deve promover mudanças profundas nas legislações para gerar produtos mais 

seguros e menos prejudiciais à natureza. Observe-se que esse raciocínio parece lógico, mas a 

prática ainda está distante dessa realidade e o passo é mais lento do que o discurso. 

Kreitlon (2008) é bem objetiva nessa questão ao apontar uma realidade 

desalentadora. 

Ainda que o engajamento dos consumidores com questões ambientais, condições de 

trabalho, comercio justo, realização de testes em animais e outros temas semelhantes 

tenha ganhado maior relevo e atenção nos últimos anos, o consumo efetivamente 

ético, ou consciente, permanece insignificante em termos de fatia de mercado, pois 

essa preocupação crescente não parece traduzir-se em comportamentos de compra 

concretos. Vários autores relatam uma lacuna, ou disparidade, entre atitude e 

comportamento (CARRIGAN; ATTALLA, 2001), e salientam que a maioria das 

iniciativas que adotam selos éticos (tais como alimentos organicamente produzidos, 

madeira legalmente derrubada, produtos livres de trabalho infantil, etc.) responde 

por menos de 1% do mercado. 

Pode-se imaginar que esse percentual seja ainda mais baixo no Brasil, dadas as 

carências econômicas e de acesso a informação que atingem a população. Com 

efeito, pesquisas realizadas pelo Instituto Akatu, entidade sem fins lucrativos 

dedicada a causa do consumo. 

O Akatu é um caso ernblemático das "afinidades eletivas"que prosperam entre 

empresas transnacionais, governo, think thanks, conservadores e ONGs a serviço da 

causa globalizante neoliberal. Criado em 2001, "no âmbito do Instituto Ethos de 

Empresas e Responsabilidade Social, para educar e mobilizar a sociedade para o 
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consumo consciente" (INSTITUTO AKATU, 2007), sua lista de “parceiros e 

apoiadores" nesta nobre cruzada pareceria paradoxal se não fosse previsível: 

Fundação Kellog. Fundação BankBoston, Fundação Itaú Social. HP, Instituto Wal-

Mart. Banco Real ABN Amro, Unibanco, Gerdau, Pão de Açúcar, Rede Globo, 

Belgo Mineira, Philips, Nextel, entre tantos outros. 

Seguindo essa forma de raciocínio, podem-se analisar algumas instituições 

empresariais ligadas ao Terceiro Setor. Observe-se o ícone de RSE no Brasil, o Instituto Ethos 

de Empresas76 e Responsabilidade Social: 

é uma organização sem fins lucrativos, caracterizada como Oscip (organização da 

sociedade civil de interesse público). Sua missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as 

empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as 

parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável.77 

O Ethos foi criado, em 1998, por um grupo de empresários e executivos oriundos da 

iniciativa privada. Os critérios de associação são claros no site: 

Empresas, entidades empresariais e instituições de ensino podem se associar ao 

Instituto Ethos. Seus associados – empresas de diferentes regiões, setores e portes – 

têm faturamento anual correspondente a cerca de 35% do PIB brasileiro e empregam 

em torno de 2 milhões de pessoas. 

Alguns associados relacionados no site: Coca Cola, Claro – RJ/ES, Oi, Merck Sharp 

& Dohme Farmacêutica, Itaú, Microsoft, Nestlé, Shering do Brasil, entre outros. Alguns 

comentários são inevitáveis acerca dos associados. A Oi é uma empresa reconhecida não pela 

qualidade dos seus serviços, mas pela quantidade de processos na justiça. A conta é simples 

de entender. Quanto se gasta para indenizar e quanto custaria para corrigir os motivos dos 

processos. Relatório do site da Secretaria de Estado de defesa do Consumidor78 aponta a 

Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. (Antiga Telemar, atual Oi) como a campeã de 

denúncias no Procon do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

                                                

76 Grifo meu. 
77 Instituto Ethos. Disponível em: 

http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/31/o_instituto_ethos/o_instituto_ethos.aspx. Acesso em: 2 jan. 2009. 
78 Disponível em: http://www.consumidor.rj.gov.br/relatoriossited.asp. Acesso em: 13 nov. 2009. 
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Tabela 2  - Ranking das empresas com mais queixas no Procon-RJ – 2002-2009 

Rank Fornecedor Qt.Rec. 

1 Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. 31164 

2 Light Serviços de Eletricidade S. A. 6573 

3 TELEFONICA CELULAR 6117 

4 ATL 5038 

5 Credicard S.A. Adm. de Cartoes de 

Credito 

4197 

6 Fininvest 3482 

7 Globex Utilidades S.A 3182 

8 Empresa Brasileira de Telecomunicações 2914 

9 CEDAE 2620 

10 Bradesco S.A. 2556 

Fonte: Secretaria de Estado de defesa do Consumidor 

Certo. A tabela é de 2010. A ideia de republicá-laar essa tabela é para exercitar 

mudanças no mercado. Contudo, se elas aconteceram, ficaram desconhecidas. Na realidade, o 

panorama parece não ter sido alterado em nada. Novas pesquisas demonstram isso.  

Procon-RJ mais queixas desde 2002 – Claro é a campeã. Em seguida vem a Vivo, Oi 

Telefonia Fixa, Sony Ericsson, Tim Celular, Embratel Livre, Banco IBI - Cred, Nokia, Cedae 

e Net Rio. 79 

Em São Paulo não muda muito: 1º Vivo. Em seguida, Itaú, Claro, Bradesco, Pão de 

Açúcar (extra.com/pomtofrio.com/casasbahia.com/Casa Bahia/Ponto Frio/Extra), Tim 

Celular, NET, Oi, Santander e Sky Brasil.80 Até o dia 1/12/2013, o primeiro lugar contava 

com incríveis 25570 atendimentos. Aproximadamente uma queixa contra a Vivo em São 

Paulo a cada 20 minutos. 

Qualquer que seja a região, os atores são os mesmos, assim como o desrespeito. 

Pode-se ler sobre multas e afins, mas tudo permanece igual. Mas voltando para a tabela 6, em 

                                                

79 http://consumindodireito.blogspot.com.br/2012/01/procon-rj-divulga-as-campeas-de-queixas.html. Acesso em: 

01 dez. 2013. 
80 http://www.procon.sp.gov.br/pdf/ranking_online_1_semestre.pdf. Acesso em: 01 dez. 2013. 
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que é gritante a distância entre o primeiro lugar e todos os outros. Isso não é exclusividade da 

Oi. Telefonia de forma geral é um problema para o consumidor quando se trata de qualidade 

no atendimento. 81  

A mesma conta (indenização x correção dos motivos de queixa) foi feita pelo 

Laboratório Merck durante o problema que teve com o Vioxx, vide matéria na revista Isto É 

Dinheiro em 2005.82 

[...] anti-inflamatório Vioxx, perdia o prestígio que conquistou no mercado, com 

uma fórmula de última geração contra artrite e infecções agudas, para se tornar um 

produto sob suspeita. O balde de água fria foi um estudo que relacionava o produto 

ao aumento de derrame cerebral e enfarto. De lá para cá, a companhia americana 

movimentou um batalhão de advogados e reservou US$ 675 milhões para 

honorários para defendê-la dos 6,4 mil processos movidos por consumidores do 

Vioxx mundo todo (segundo analistas eles poderiam custar até US$ 50 bilhões à 

Merck). O resultado até aqui é de um empate técnico. Em agosto, a multinacional foi 

condenada a pagar US$ 253 milhões a Carol Ernst pela morte de seu marido, usuário 

do remédio. 

Seguindo a lista, os bancos, em especial o Itaú. Sem fazer muito esforço de pesquisa 

e ficando apenas no âmbito do Procon-RJ, em 27/05/2009 a “Operação Bancos” fiscalizou 

151 agencias bancárias e autuou 75, sendo 32 autuadas da dupla Itaú-Unibanco83. 

Em seguida, pode-se apontar a Microsoft. A empresa foi acusada de práticas 

comerciais desleais e anticompetitivas, chegando a ser multada em US$ 400 milhões de 

dólares por descumprir determinações da União Européia84. 

Por fim, a Nestlé e a Shering. A primeira é uma empresa recorrente em problemas 

com consumidor ou práticas discutíveis no que diz respeito à sua conduta na sociedade em 

que atua. Por exemplo, pode-se citar a questão da desmineralização não autorizada pelo 

                                                

81 Em 11 de setembro de 2009 saiu uma nota no site do jornalista Sidney Rezende. “Foi divulgada nesta sexta-

feira pelo Procon-RJ, a lista das 10 empresas que mais foram denunciadas ao órgão entre setembro de 2008 e 

agosto deste ano. Sete delas são de telefonia. As principais queixas são por cobrança indevida e abusiva na 

fatura. 

As queixas ainda incluem problemas com o serviço fornecido e com os contratos. Em primeiro lugar, com 402 

reclamações, está a Claro. Em seguida vem a Vivo (337), Oi Telefonia Fixa (307), Sony Ericsson (306), Tim 

Celular (292), Embratel Livre (200), Banco IBI - Cred (178), Nokia (163), Cedae (162) e Net Rio (141).” 

Disponível em: 

http://www.sidneyrezende.com/noticia/55405+procon+rj+divulga+as+campeas+de+queixas+dos+consumidores. 

Acesso em: 13 nov. 2009. 
82 Fonte: A MERCK sobreviverá ao Vioxx? Isto É Dinheiro. Disponível em: 

http://www.terra.com.br/istoedinheiro/427/negocios/merck.htm. Acesso em: 13 nov. 2009. 
83 Fonte: PROCON-RJ. Disponível em: http://www.procon.rj.gov.br/noticia034.asp. Acesso em: 13 jan. 2009. 
84 Existe farto material sobre os casos envolvendo a Microsoft e seus problemas com práticas comerciais 

desleais. O caso citado acima pode ser conferido em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI58718-

15226,00.html. Acesso em: 13 nov. 2009. 
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DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral no Poço Primavera85 em processo com 

potencial para desequilibrar o meio ambiente. A segunda é lembrada pelo caso da “pílula de 

farinha” e pelo tratamento dado ao caso: “entre os muitos argumentos, disse que a farinha das 

pílulas resultou num fato positivo, pois ela gerou novas vidas.”86 E as primeiras indenizações 

saíram quase dez anos após o ocorrido. 

Lendo sobre esses casos, é recorrente a presença de expressões como empresa 

“antiética”. É terreno pantanoso discutir ética, que dirá a empresarial. Observe o que pensa o 

ETCO - Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial em entrevista à Maria Cecília Coutinho de 

Arruda87: 

O Estado em nada contribui para a ética. A legislação é feita de forma antiética. O 

excesso de taxações é um exemplo. O pagamento dos impostos, de tão elevados, 

chega a ser um socialismo. Só que não estamos desfrutando dos benefícios do 

socialismo. Se assim fosse, a saúde seria ótima, a educação seria ótima e a segurança 

também. As próprias empresas teriam condição de trabalhar melhor. O Estado, de 

certa forma, está forçando a falta de ética das empresas. 

E segue: 

Como desatar este nó?88  

A iniciativa vai partir das empresas. De onde é que hoje surgem os princípios 

morais? A família, que é o pilar da sociedade, está muito fragilizada. A Igreja ou as 

igrejas, não são suficientemente ativas, embora digam de maneira muito superficial 

o que deve nortear o caráter das pessoas daqui para frente. As escolas estão 

fraquíssimas. Cuidam de conhecimento, mas não estão formando cidadãos. Pelo 

menos na maioria das escolas. O Estado, por sua vez, não é modelo. Se olharmos 

para os grandes líderes políticos, com raras exceções, não são modelos de conduta. 

Os meios de comunicação apresentam modelos que são muito fora da realidade. O 

que sobrou? A empresa. A pessoa entra na empresa e aprende disciplina, respeito, 

responsabilidade, hierarquia, criatividade, aprende a ter iniciativa. Amadurece. Daí, 

a conclusão: a solução para o Brasil vai partir das empresas.  

 

Outro ícone é o Instituto Akatu, uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 

2000, com o objetivo de “mobilizar as pessoas para um consumo mais consciente”, financiado 

entre outros pela Nestlé. 

                                                

85 DNPM diz que não autorizou Nestlé a desmineralizar água. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/jornalcamara/materia.asp?codMat=14937&pesq=sao%7Clourenco%7C. 

Acesso em: 13 nov. 2009. 
86 OBSERVATÓRIO FARMACÊUTICO. Disponível em: http://obsfarma.wordpress.com/tag/elio-gaspari. 

Acesso em: 13 nov. 2009. 
87 INSTITUTO BRASILEIRO DE ÉTICA CONCORRENCIAL. Ética bem vivida dá lucro. Disponível em: 

http://www.etco.org.br/reporter.php?IdReporter=2. Acesso em: 8 out. 2009. 
88 A contribuição para incentivar atitudes éticas. 
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Temos ainda o GIFE - Grupo de Institutos, Fundações e Empresas - que se orgulha 

de ser “a primeira associação da América do Sul a reunir organizações de origem privada que 

financiam ou executam projetos sociais, ambientais e culturais de interesse público.” Segundo 

o site da instituição, 

O GIFE surgiu informalmente em 1989, a partir de um comitê de filantropia 

instituído na Câmara Americana de Comércio de São Paulo (Amcham). Em 1995, 

com a elaboração de seu Código de Ética, o GIFE foi instituído formalmente por 25 

fundadores (GRUPO DE INSTITUTO FUNDAÇÕES E EMPRESAS, 

2009). 

O instituto tem como objetivo 

[...] contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio 

do fortalecimento político-institucional e do apoio à atuação estratégica de institutos 

e fundações de origem empresarial89 e de outras entidades privadas que realizam 

investimento social voluntário e sistemático, voltado para o interesse público. 

 

Essas três instituições representam, em especial o Ethos, a “ponta de lança” da 

responsabilidade social no Brasil. Pode-se ficar indefinidamente analisando instituições e 

quem está por trás de cada ação, manual ou pesquisa ligada ao tema deste trabalho. No 

entanto, esses três representantes são mais representativos por trazer com sucesso para si cada 

um sem a sobreposição de áreas e subáreas de discurso, ou seja, sem conflito. 

Para se ter uma ideia da capacidade de investimento das empresas que estão por trás 

dessas instituições, a Agência Brasil90 informa que Oscips receberam cerca de “R$ 1,1 bilhão 

com doações de 115 associados do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife). Desse 

total, 83% foram aplicados no ensino fundamental.” 

Os investimentos feitos pelas empresas têm a capacidade de produzir uma camada de 

“impermeabilização” que as imunizaria de críticas quando o seu negócio produzisse algum 

“estrago”. Isso beneficia particularmente as empresas com negócios cuja natureza é 

questionável pela capacidade de deterioração do meio ambiente. Pesquisa da Market 

Analysis,91 em 2008, expressa bem esse tipo de situação e faz com que Petrobras e Vale do 

                                                

89 Grifo meu. 
90 http://www.agenciabrasil.gov.br 
91 Para ver o ranking completo. Disponível em: 

<http://www.s2.com.br/s2arquivos/477/multimidia/255Multi.pdf>. Acesso: 8 out. 2009. 
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Rio Doce sejam citadas nos rankings de melhores e piores empresas com atuação em 

sustentabilidade. 

O levantamento que aponta as dez melhores e piores companhias em 

Responsabilidade Social atuantes no país. As mais bem avaliadas: Petrobras, Coca-Cola, Vale 

do Rio Doce, Bradesco, Votorantim, Natura, Fiat, Sadia e Azaléia. As piores, Parmalat, Souza 

Cruz, Telemar, Mc Donald´s, Telefônica, Petrobrás, Vale do Rio Doce e Cedae.  

Isso demonstra que o consumidor brasileiro vem mudando a forma de pensar. Existe 

uma atenção maior na maneira como as empresas geram suas receitas, demonstrando uma 

sofisticação no grau de exigência do consumidor brasileiro, mais atento e exigente diante do 

Mercado. Nesse sentido, a reputação e valor de mercado das empresas podem oscilar o que 

seria no mínimo interessante, já que os próprios mecanismos de mercado seriam responsáveis 

pela evolução do comportamento empresarial. 

Dessa forma, pode-se compreender que o consumidor ganha importância pela 

capacidade que tem de reagir ao Mercado. No entanto, isso ocorre não por algo novo que 

surja, mas pelas características estruturais de como é construído o negócio das empresas. 

 

2.43  A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NO BRASIL 

A ditadura instalada em 1964 no Brasil é particularmente importante para a 

compreensão do tema da organização da sociedade civil. O regime foi marcado por repressão 

a toda e qualquer forma de oposição aos militares que ascenderam ao poder. A resistência e 

oposição ao regime foram acentuadamente marcadas por lutas, na cidade e no campo, por 

diversas formas de rearticulação da sociedade civil. Esse contexto serviu de matéria-prima 

para o surgimento de organizações não governamentais, muitas com financiamento de 

agências de cooperação internacional, que desenvolveram trabalhos diversos entre os quais 

educação popular e a formação de lideranças, contribuindo com a rearticulação da sociedade 

civil no Brasil.92 

                                                

92 Pode-se saber mais em: FERNANDES (1982), AQUINO (2002), FICO (2008), COUTINHO (2005) e 

GIANNOTTI (2007). 
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Na América Latina, esse período foi marcado por regimes político-populistas 

(WEFORT apud GOHN, 2007) que conduziu as massas populares à cena social, através do 

voto, a um espaço urbano eleito como foro de projetos nacionais. Via de regra o passado 

colonial, principalmente no Brasil, com o coronelismo e o subseqüente surgimento de líderes 

populistas levou ao desenvolvimento de uma cultura política paternalista e clientelista 

percebida como natural pela população. 

O Estado nacional na América Latina foi o resultado de lutas internas em que a elite 

política sempre foi representante de interesses econômicos externos e que, influenciada por 

esses modelos, tornaram-se repúblicas marcadas por regras autoritárias. Isto dificultou 

enormemente a criação de espaços democráticos para a manifestação de interesses que 

estivessem fora da esfera de interesse quem estivesse no poder (GOHN, 2007). 

Enquanto na Europa e nos Estados Unidos, os movimentos sociais mais populares 

giraram em torno das questões dos direitos civis contra a discriminação racial, no Brasil a 

evidência maior era nos direitos humanos, destacando-se em especial os que estavam sob a 

alçada da Igreja Católica. 

Seguindo o raciocínio de Gohn (2007, p. 230): 

Nos anos 60, a Igreja Católica mudou o eixo de sua política na América Latina 

(Concílio Vaticano II). Até então ela estava voltada para a sociedade política, 

exercendo influência junto ao Estado por meio de partidos democratas cristãos e 

movimentos sociais como a Ação Católica. A partir desse instante passa a voltar-se 

para a sociedade civil, passando ela mesma a ser um agente ativo na organização da 

sociedade através das pastorais e comunidades eclesiais de base (CASANOVA, 

1994). 

Sobre esse contexto, Paulo Pontes Fraga aponta em seminário realizado no Uruguai 

pela UNESCO em 200193: 

Durante o Regime Militar e ainda no período de transição da Nova República, a 

relação das ONG´s com o governo era muito tensa e as parcerias eram praticamente 

inexistentes. Havia o reconhecimento da impossibilidade de diálogo ou parceria com 

os governos autoritários pela violação dos direitos humanos e pela falta de espaços 

de participação. Além disso, no caso do período ditatorial, o trabalho destas 

instituições, como já foi discutido, era semiclandestino. Mesmo no governo da Nova 

República, salvo raríssimas exceções, não se processaram parcerias entre tais 

agentes. As principais razões seriam: a) nesta conjuntura, era marcadamente 

significativo nas ONG´s um ideário pautado na auto-organização popular e na 

autogestão social, referências de modelos de sociedade; b) o Estado era a 

organização política antagônica de tais princípios norteadores. 

                                                

93 Disponível em: <http://www.unesco.org.uy/most/seminario/ongs-gobernancia>. Acesso em: 1 set. 2008. 
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A década de 1980 foi marcada por profundas transformações sociais, políticas e 

econômicas no mundo, intensificadas ao longo da década de 1990, e pela transição 

democrática no Brasil. Essa transição gerou articulações nacionais e internacionais, 

destacando-se, segundo a ABONG – Associação Brasileira de Organizações não 

Governamentais, ONG´s do Rio de Janeiro, Recife, Rio Grande do Sul e São Paulo na criação 

de fóruns regionais, espaços de encontros, discussão e troca de experiências. 

No Rio de Janeiro, instituições94 se reuniram para trocar informações e discutir temas 

de interesse coletivo como a relação com os movimentos sociais, o Estado brasileiro e a 

Cooperação Internacional. Isso perdurou até o final da década ampliando o processo de troca 

de experiências com outros movimentos na América Latina e o debate sobre o papel e o 

protagonismo das ONG´s na construção de democracia brasileira.95 

A articulação avançou a década de 1990 com a multiplicação de fóruns de 

articulação devido às mudanças porque passava o mundo e o Brasil, que acabara de eleger um 

presidente após quase 30 anos. O momento era favorável e as questões eram muitas. O avanço 

do neoliberalismo, o processo de abertura e globalização econômica levantava questões sobre 

o papel do Estado frente a esse processo de mudança intensa. 

O período foi propício para o enorme desenvolvimento do Terceiro Setor. Pesquisa 

do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - aponta que “62% das FASFIL96 

hoje existentes foram criadas a partir dos anos de 1990” e que a cada década o ritmo de 

crescimento se intensifica97: “as que foram criadas nos anos de 1980 são 88% mais numerosas 

do que aquelas que nasceram nos anos de 1970; esse percentual é de 124% para as que 

nasceram na década de 1990 em relação à década anterior”. 

Não existe consenso sobre o número de instituições sem fins lucrativos no Brasil. Os 

números variam de 220 a 350 mil instituições. Os dados do IBGE (2002) constataram a 

existência de 276 mil em 2002. 

                                                

94 CEDAC - Centro de Educação e Documentação para Ação Comunitária, IBASE - Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas, FASE - Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, ISER - 

Instituto de Estudos da Religião, entre outras. 
95 O site da Abong, www.abong.org.br tem mais informações sobre o período em questão. 
96 Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos. 
97 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. As fundações privadas e associações sem fins lucrativos 

no Brasil. 2002, 2ª edição. 
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Tabela 3 - Crescimento do Terceiro Setor 

Período Absoluto Relativo (%) 

Até 1970 10.998 3,99 

De 1971 a 1980 32.858 11,91 

De 1981 a 1990 61.970 22,46 

De 1991 a 2000 139.187 50,45 

De 2001 a 2002 30.882 11,19 

Total 275.895 100,00 

Fonte: IBGE, 2002. 

Outro dado importante que a pesquisa do IBGE traz é a pequena participação de 

ONG´s em áreas como o meio ambiente e proteção animal. Pelas dimensões, diversidade de 

fauna e flora, pela presença de ecossistemas importantes, o Brasil não parece tratar com a 

devida importância. 

Tabela 4 - Classificação das entidades sem fins lucrativos por data – crescimento – até 1980 

Classificação Até 1970 Valor relativo 1971 a 1980 Valor relativo 

 10.998 (%) 32.858 (%) 

Meio ambiente e proteção 

animal 

17 0,15 66 0,20 

Desenvolvimento e defesa 

de direitos 

228 2,07 1.035 3,15 

Demais instituições98 10.753 97,78 31.757 96,65 

Fonte: IBGE (2002) 

O mesmo não se pode dizer de organizações que atuam na defesa de direitos ou 

similares. 

Observa-se o crescimento recente e o peso das entidades voltadas para a promoção 

do desenvolvimento e defesa de direitos. Estas representam 16% do total das 

FASFIL, e a maior parte delas (76%) foi criada depois de 1990 [...]. No que se refere 

à composição interna deste grupo, observa-se que pouco mais da metade (51%) 

corresponde a centros e associações comunitárias; um terço (32%) destas entidades 

são associações de moradores e 10% referem-se a organizações que defendem 

direitos de grupos específicos e minorias. (IBGE, 2002) 

 

 

 

 

                                                

98 Religião, assistência social, cultura e recreação, entre outros. 
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Tabela 5 - Classificação das entidades sem fins lucrativos por data – crescimento – 1981 até 2002 

Classificação 1981 a 1990 Valor 

relativo 

1991 a 2000 

 

Valor 

relativo 

2001 a 2002 

 

Valor 

relativo 

 61.970 (%) 139.187 (%) 30.882 (%) 

Meio ambiente e 

proteção animal 

226 0,36 968 0,69 314 1,02 

Desenvolvimento e 

defesa de direitos 

9.735 15,71 28.413 20,41 5.750 18,62 

Demais 

instituições99 

52.009 83,93 109.806 78,90 24.818 80,36 

Fonte: IBGE (2002) 

Quanto ao perfil de trabalho, até o momento de abertura política na década de 1980, 

majoritariamente tinham um perfil de trabalho assistencialista e eram “mantidas” por alguma 

família “tradicional” ou pela Igreja Católica com ajuda do Estado. (IBGE, 2002) 

Exemplo claro disso foi a Cruzada Nacional Contra a Tuberculose100. Fundada em 

1920, era veículo caritativo de “senhoras da sociedade” e era mantida fundamentalmente por 

convênios com o Estado. Encerrou suas atividades em 1983 porque o Estado não renovara os 

convênios. Ninguém assumiu a instituição e ela foi “entregue” para a LBA – Legião Brasileira 

de Assistência. 

A LBA era um resquício característico e bem representativo de todo momento de 

transição em que o passado convive com o futuro no presente101. A primeira dama assumia a 

caridade nacional enquanto o marido assumia os rumos da sociedade. A esposa de Collor de 

Mello “enterrou” a instituição com nuvens carregadas de mal uso de recursos públicos entre 

outros. 

A LBA não sabia o que fazer com a Cruzada e ofereceu a instituição para inúmeras 

outras OSCs até que um grupo de empresários liderados por Sergio Andrade Carvalho 

assumiu a OSC. Sinteticamente, a instituição mudou de nome para Cruzada do Menor e 

                                                

99 Educação, pesquisa, habitação, religião entre outros. 
100 O relato relacionado a essa instituição foi construído com base em Relatórios Anuais de Atividades 

publicados pela instituição a partir de 1986, outros documentos e diversas notícias publicadas em revistas, 

jornais e televisão, organizadas e arquivadas na instituição. 
101 Para mais informações sobre os primórdios da assistência social no Brasil e sobre a LBA ver em PINTO 

(2003). 
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passou a trabalhar com o que os diretores consideravam um problema: meninos de rua. Esse 

“grupo” também foi focado por muitas instituições, especificamente no Rio de Janeiro e em 

Petrópolis, área de atuação original da antiga instituição. 

Até 1997, a instituição trabalhou significativamente com projetos diversos, não 

apenas no Rio de Janeiro, mas em Brasília, Recife e onde as conexões do corpo diretivo 

tivesse presença.102 A partir desse período, a instituição começou a fermentar um processo de 

mudança para uma visão mais “profissional”, característica das mudanças por que passava o 

Terceiro Setor. 

Relatórios da Cruzada apontam que a instituição sobrevivia fundamentalmente do 

aporte financeiro de seus diretores, mas tinha projetos financiados por organizações fora do 

Brasil. A década de 1980 trouxe muitas OSC´s que tinham trabalhos sustentados por recursos 

de fora. O mecanismo se apresentava de maneira simples: Um projeto era enviado para uma 

organização financiadora que aprovava o projeto. Isso criou um mercado em que o indivíduo 

trabalhava em diversas organizações, através de diversos projetos. Interessante observar que 

em uma época marcada por inflação alta, desemprego em crescimento, principalmente devido 

a processos amplos de informatização, automação comercial, bancária, ou seja, troca do 

homem pela máquina, inúmeros profissionais não queriam trabalhar em horário integral na 

instituição porque financeiramente não valia a pena.103 

A queda do muro de Berlim significou o fim de projetos fartamente regados com 

dinheiro de fora. Na década de 1990, contudo, novas mutações se operacionalizarão no campo 

das ONG´s: “novas relações com o Estado; crise nas fontes tradicionais de financiamento 

oriundos da cooperação internacional.” (FRAGA, 2001) 

Inúmeras organizações internacionais desviaram seus recursos para outros destinos 

que consideravam serem mais “necessitados”, com destaque para o Leste Europeu, além de 

África e Sudeste Asiático (GOHN, 2007, p. 230). Quem continuou a financiar projetos no 

                                                

102 O principal mantenedor da Cruzada do Menor era a Ancar S.A. uma empresa gestora de shopping centers, 

atualmente associada a uma empresa canadense e com o nome de Ancar Ivanhoe. Ancar = Andrade Carvalho. O 

principal diretor da Cruzada e diversas vezes presidente? Sergio Andrade Carvalho. Os diretores da instituição 

eram, com raras exceções, amigos “convocados” por Sergio Carvalho para contribuir de alguma forma com a 

instituição. 
103 Informações diversas à época davam conta de que os projetos eram calculados em dólar e, conseqüentemente, 

recebiam a remuneração devidamente indexada. Além disso, muitos profissionais recebiam em dólar mesmo. 
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Brasil, reduziu o aporte e passou a não financiar mão-de-obra. Recorrendo mais uma vez a 

Fraga (2001),  

A década de 90 vai se caracterizar por um refreamento do fluxo de ajuda financeira 

de agências de cooperação para a América do Sul e, particularmente o Brasil. O 

problema agravou-se devido ao fato de que muitas agências não consideraram mais 

a região como prioritária para investir recursos. Novos problemas atraem o interesse 

da sociedade européia. Primeiro os que dizem respeito a sua situação interna: 

desemprego, crescimento do nacionalismo discriminatório, aumento do fluxo 

migratório em direção ao continente, oriundo de países situados em regiões vizinhas. 

Segundo, os relacionados aos problemas dos países do Leste Europeu e da África, 

considerados pela sociedade européia como regiões prioritárias para o investimento 

de recursos destinados a cooperação internacional. 

Se os recursos externos escassearam e o Estado não aumentou o aporte, de onde 

saíram os recursos? Poderiam sair da sociedade, contudo, em 1996 o primeiro governo do 

Fernando Henrique mexeu nessa área e suspendeu o benefício fiscal às doações de pessoa 

física104. Reduziu ainda as de pessoa jurídica. 105 Aparentemente sobrou o Mercado. Há que se 

observar que uma empresa deve gerenciar o seu negócio com base em um retorno sobre o 

capital investido. Existem riscos e eles devem ser calculados para avaliar a relação entre o 

risco e retorno. Essa construção “financista” é característica da mudança por que passava 

também a economia mundial. O capital passava a se deslocar para o local em que fosse mais 

bem tratado, ou seja, menores riscos e taxas de retorno maiores. Essa é a relação em 

andamento. 

Imagine um empresário que raciocina dessa forma. Alguém acreditaria que ele 

colocaria recursos em uma ONG sem garantias mínimas de retorno? Começa-se um processo 

de mudança: a profissionalização das OSC´s. Os concursos de projetos estabeleciam 

condições como formas de avaliação, entre outros, tornando um projeto de ONG parecido 

com um plano de negócios. 

Pode-se complementar esse quadro com fato de que um empresário, ao contrário de 

um político, prefere a independência à relação eterna de dependência financeira característica 

                                                

104 Pessoa física pode ter dedução, mas tem que doar para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. 
105 Fonte: site da Receita Federal.  

Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. §2º Poderão ser deduzidas as seguintes doações: III - as doações, até o 

limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica. 

Pode-se ainda doar aos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

obter dedução do imposto de renda. Pessoa física até o limite de 6% e pela pessoa jurídica até o limite de 1%. 

Existe uma série de detalhes operacionais e de detalhamento das condições da doação como só a burocracia 

consegue produzir. Não está sendo considerado o financiamento a projetos culturais por esses não serem, 

necessariamente, implementados por instituições sem finalidade lucrativa. 
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dos projetos sociais. Isso é fácil de compreender, pois a maximização do lucro pode passar 

pela liberdade de fechar as torneiras de recursos a bel prazer. Seria muito feio para um 

empresário parar de financiar um projeto por quaisquer motivos provocando a redução da 

capacidade de atendimento ou mesmo o fechamento. 

A grave crise financeira fez com que as ONG´s caminhassem para uma suposta 

autossuficiência cujo fim subverteu o princípio norteador da existência da própria 

organização. Sai de cena a luta pela igualdade, entra uma atividade produtiva que possa gerar 

os recursos necessários para se manter. 

Surgem, então, conceitos como projetos “autossustentáveis”. Isso merece atenção, 

pois o que seria um projeto com essa natureza? Seriam projetos que não teriam relação de 

dependência. Transferem-se os recursos para dar partida ao projeto e ele anda com suas 

próprias pernas. O referido projeto tem que ter mecanismos de autofinanciamento. Isso 

significa, por exemplo, cobrar pelo atendimento dado. Imagine um curso de informática em 

uma comunidade. Ele recebe computadores doados, softwares, treinamento etc. A cobrança de 

mensalidades traria a independência do cursinho. 

Imagine agora outro perfil de negócio, por exemplo, um asilo de idosos. Como 

cobrar pelo atendimento? Experiência da Casa Emilien Lacay, projeto da Cruzada do Menor, 

na Cidade de Deus, aponta que parte dos idosos que para lá vão são, além de paupérrimos, 

rejeitados pela família, quando essa existe. 

Dessa forma, percebe-se que se o público-alvo do projeto puder pagar pelo serviço 

prestado, terá atendimento. Se não puder, ficará marginalizado. A questão não é o indivíduo 

pagar algo para valorizar a benesse recebida, mas a dificuldade adicional ao cobrar e quanto 

cobrar de forma a não inviabilizar o empreendimento. Pior ainda: se as empresas priorizam 

projetos de “alta visibilidade”, projetos autossustentáveis, projetos não assistencialistas, quem 

cuidará dos que estão fora desse escopo? 

Criam-se dois grupos, claramente definidos, onde empresas não estariam dispostas a 

financiar projetos com quem está na base da pirâmide, apenas os ligados ao público-alvo de 

seus negócios. O Estado tem que ficar leve, mas tem que ter peso para dar conta de quem está 

fora do Mercado. 
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Surge a partir daí uma questão importante para se pensar que é a ingerência das 

empresas nos perfis de projetos. Se o Estado tem restrições orçamentárias, se a sociedade civil 

brasileira doa pouco, principalmente quando comparada à realidade norte-americana 

(COELHO, 2000), os olhares voltam-se para o Mercado. Contudo, esse tem prioridades de 

investimento, como se pode perceber. Ninguém pode ser tão ingênuo de acreditar que projetos 

não tiveram suas prioridades comprometidas em nome do financiamento. 

Mais transformações aconteceriam nessa área quando as empresas perceberam que 

deveriam manter distância do Terceiro Setor, focando-se em seu negócio, e cumprindo o seu 

papel de financiadores, não executores, com raras exceções.106 Criaram Institutos e Fundações 

e entraram no Terceiro Setor. A princípio, nenhum problema, mas fica a dificuldade adicional 

de captação, pois esses institutos também vão atrás de dinheiro (ou parceiros, como prefere a 

linguagem mercadológica) ao Estado, agências financiadoras internacionais etc. 

Quais as alternativas existentes? O Greenpeace encontrou um caminho. Não recebe 

doações do Estado, tampouco do Mercado, dependendo dos recursos que gera com a venda de 

produtos como camisetas, agendas, entre outros e de contribuições regulares de seus 

associados. Médicos sem Fronteiras também trabalha através de doações regulares e sua 

forma de trabalho é muito próxima ao que se chama de Marketing de Relacionamento, 

estimulando contribuições mediante apresentação de resultados e estimulando contribuições 

adicionais quando necessário. 

Esses dois exemplos não fazem parte de uma realidade brasileira. Atuam aqui, dessa 

forma, mas OSC´s nacionais têm dificuldade ou desinteresse em investir dessa maneira. É 

menos trabalhoso e menos oneroso correr atrás de um patrocinador ao invés de montar uma 

estrutura de captação de recursos como fez Médicos sem Fronteiras e o Greenpeace. Isso não 

significa que não existam trabalhos nessa área. Existem poucas instituições mediante o 

número absoluto existente no Brasil, que geram riqueza de forma independente, vide o 

Greenpeace. Alguns trabalhos com mais visibilidade como o da SOS Mata Atlântica ou 

Doutores da Alegria buscam captar recursos de forma pulverizada para adquirir 

independência, mas sem rejeitar o estabelecimento de parcerias com grandes empresas. 

                                                

106 Fundação Bradesco, por exemplo. 
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O debate atual trata do grau de radicalismo das propostas e de busca por outros 

canais mais eficientes na solução dos efeitos negativos do neoliberalismo. Como sugere 

Marcelo Furtado em Coalizões: estratégia para mudança de paradigmas ou pura fachada? 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, 

COORDINATION SUD, 2007), 

[...] no tema energético, podemos nos limitar a usar somente energias renováveis ou 

podem ser utilizadas aquelas que hoje representam uma boa parcela do balanço 

energético da economia mundial? É preciso aceitar que haja etapas intermediárias? 

Em todas as áreas discute-se o grau de radicalismo. 

Furtado aprofunda-se apontando possíveis formas de ação via pressão nos 

consumidores e mobilização pública, forma predileta de ação do Greenpeace. 

Recentemente fizemos uma grande ação contra as plantações de soja que estão 

destruindo a Amazônia. A soja plantada aqui por empresas como a Cargill serve de 

ração para gado e frango que abastecem as gôndolas de supermercados e as redes de 

fast-food mundo afora. Ou seja, essas redes também estão devorando uma parte da 

floresta. 

Quem foi nosso alvo estratégico? O McDonald´s, na Europa. Diante da pressão e da 

repercussão das manifestações do Greenpeace, o McDonald´s decidiu dialogar e 

concordou em procurar a Cargill – o fornecedor da soja que alimenta os frangos que 

servem de matéria-prima para os produtos de sua rede de lanchonetes –, exigindo 

que essa multinacional parasse o avanço da fronteira da soja na Amazônia. Do 

contrário, a rede de fast-food deixaria de adquirir produtos da Cargill e se 

comprometeria a comprar soja de um fornecedor que não operasse dentro do bioma 

amazônico. 

Por causa disso e de uma ação que fizemos no Porto de Santarém (PA), a Cargill 

sentou-se à mesa de negociação. 

A rede McDonald´s foi fundamental nessa ação. Porém, isso não significa que o 

Greenpeace receba dinheiro do McDonald´s, coma no McDonald´s ou acredite que o 

McDonald´s seja o salvador do planeta. Mas esse episódio demonstrou como é 

possível ser estratégico, sem preconceito. Não é por não receber dinheiro de 

empresas que não podemos trabalhar com elas pela sustentabilidade ambiental. 

 

A coerência deve fazer parte do discurso, por isso, organizações como o Ibase 

instituíram código de relacionamento com as empresas. Assim como o “Greenpeace, 

juntamente com organizações como a Oxfam e a Anistia Internacional, assinou um acordo de 

transparência em que se responsabilizou a informar de onde vêm seus recursos e como são 

empregados” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORGANIZAÇÕES NÃO 

GOVERNAMENTAIS, COORDINATION SUD, 2007). 

A saída parece ser a educação continuada da população mesclada com a exposição 

pública de questões que impactem no indivíduo e com o maior grau de transparência possível 

para não perder a legitimidade do discurso. Assim, o uso efetivo de formas de comunicação 
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faz-se extremamente necessário. Para que isso ocorra de modo mais eficiente é fundamental a 

estruturação da sociedade civil organizada em redes de apoio com estruturas formalizadas de 

articulação. 

Miguel Santibáñez em Novos desafios e cenários para a articulação das ONGs na 

América Latina; as iniciativas da Mesa de Articulação (GOMEZ, 2007) instiga o pensamento 

ao questionar se esse seria o caminho adequado. 

[...] essas associações, plataformas e redes que agrupam ONGs de caráter local ou 

nacional podem cumprir um papel político global, que seja complementar ao dos 

atores não governamentais que se desenvolvem no que poderíamos chamar de 

“diplomacia não governamental? 

Formular essa pergunta demonstra a necessidade de alianças fortes tanto no âmbito 

regional como com os demais continentes. A tendência de estabelecer vínculos 

globais se vê refletida no caso dos sindicatos, que avançaram na criação de uma 

instância federativa única internacional. 

Esse é um caminho – a partir de uma realidade ligada ao local – que também deveria 

ser percorrido pelas ONG´s? 

Voltemos ao ponto de abertura deste trabalho no capítulo Apresentação: 

A comunicação, segundo Giddens (1991), é ponto chave na constituição do sentido e 

na construção e desconstrução da sociedade e de seus movimentos sociais. É no 

terreno do simbólico que se articulam as interpelações a partir das quais os sujeitos e 

as identidades coletivas se constituem. Assim, as estruturas e mecanismos de 

comunicação no Terceiro Setor [...] 

São fontes a serem desenvolvidas, como diz Santibáñez (GOMEZ, 2007), para 

“construir e avançar na definição de uma institucionalidade e uma ação política que lhe 

permita estar à altura dos novos debates.” 
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3  METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa “é definida com base no problema formulado, o qual 

pode ser substituído ou acompanhado da elaboração de hipóteses” (BEUREN, 2008).  O que 

se percebe é que a cada problema ou hipótese, as condições de pesquisa entre outras variáveis 

influenciarão na escolha de um ou mais métodos, o que explicaria o uso de técnicas diferentes 

na mesma pesquisa. 

O detalhamento deverá esclarecer quais técnicas foram utilizadas e em quê ou aonde 

com nível de detalhes para que todo o processo seja percebido e compreendido. O relatório 

(GIL, 2002) deve contar entre outros dados importantes às técnicas de seleção da amostra e da 

coleta de dados. 

As pesquisas podem ser classificadas segundo dois critérios: quanto aos fins e quanto 

aos meios de investigação. Quanto aos fins de investigação, uma pesquisa pode ser: 

exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, aplicada e intervencionista. Quanto aos 

meios de investigação, uma pesquisa pode ser: pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, 

documental, bibliográfica, experimental, ex post facto, participante, pesquisa-ação e estudo de 

caso (VERGARA, 2013). Beuren (2008) acrescenta uma terceira categoria quanto à 

abordagem do problema. Essa compreenderia a pesquisa qualitativa e a quantitativa. 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com material já elaborado, principalmente 

livros e artigos científicos (BEUREN, 2008). É um caminho importante para acompanhar o 

que já se fala a respeito do objeto estudado e investigar, refazendo o caminho de outro 

pesquisador ou caminhar por trilhas diferentes.  

A pesquisa documental (SILVA E GRIGOLO apud BEUREN, 2008), “vale-se de 

materiais que ainda não receberam nenhuma análise aprofundada”. Como o nome sugere, a 

pesquisa é feita em documentos com o objetivo de selecionar, tratar e interpretar a 

informação, extraindo dela algum sentido e algum valor. 

Nessa tipologia os documentos são classificados em dois tipos principais (GIL 1999, 

apud BEUREN, 2008): 



78 

 

  

Documentos que não receberam qualquer tratamento analítico, tais como 

documentos oficiais, reportagens, cartas, contratos, fotografias etc. 

Documentos que de alguma forma já foram analisados, tais como relatórios de 

pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas etc.  

Por fim, as abordagens qualitativas e quantitativas. A qualitativa é uma análise 

profunda em relação ao objeto estudado. Atente para o fato de que a abordagem qualitativa 

visa destacar características não observadas por meio de um estudo quantitativo. Estudos 

qualitativos visam descrever ou avaliar a complexidade de um problema, analisar a interação 

de variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais 

(BEUREN, 2008).  

Uma abordagem quantitativa tem como objetivo trazer uma precisão, que 

supostamente evitaria distorções de análise e interpretação, possibilitando uma margem de 

segurança quanto às inferências feitas (BEUREN, 2008). É uma abordagem eminentemente 

estatística. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Partindo dessas definições, os métodos de pesquisas para o desenvolvimento do 

presente trabalho permitem classificar a pesquisa quanto aos seus objetivos como 

exploratóriaicativa; quanto aos procedimentos como pesquisa bibliográfica e documental; e 

quanto à abordagem do problema, como qualitativantitativa. 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOSUNIVERSO E AMOSTRA  

Esse trabalho foi construído com base em elementos textuais disponíveis gerados 

principalmente no Brasil. No entanto, o uso intenso de uma ou mais fontes ou a validação de 

outras se deu em função da dinâmica no desenrolar da pesquisa. Não foi feita uma pré-seleção 

de um livro ou jornal, por exemplo. Esses foram elementos secundários que apoiaram o 

desenvolvimento de um raciocínio. Eles surgiram quando eram citados em alguma fonte. Era 
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feita uma avaliação qualitativa da necessidade/informação, validada com outras fontes para 

enfim ser aprovada e constar no trabalho. 

Das fontes descritas, foram consideradas, além da bibliografia existente e de artigos 

científicos, os Relatórios de Atividades das OSCs, pesquisadas e das instituições empresariais 

do Terceiro Setor por serem documentos oficiais e obrigatórios para instituições prestarem 

contas ao Estado de suas atividades. 

Boletins e Relatórios Anuais de Atividades – Foram estudados os de institutos 

empresariais selecionados. 

Jornais e revistas não setoriais – Foram utilizados apenas os veículos que tiveram 

circulação pública e reconhecimento nacional. 

Dissertações e teses – Da mesma forma que a utilização de livros, a utilização dessas 

fontes foi “sob demanda”, conforme citação ou referência nos demais materiais. 

Os dados de missão, visão, formas de associação e valores das instituições 

empresariais selecionadas foram extraídos dos sites das próprias instituições. 

 

3.3 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

Por fim, Qquanto aos artigos científicos, foi feito um levantamento bibliométrico, 

cuja pesquisa atendeu ao objetivo de estabelecer um referencial inicial para a construção do 

referencial teórico. Uma bibliometria foi construída usando como fonte de pesquisa as bases 

de dados consultadas através do Portal de periódicos da Capes (Scopus, Scielo etc). O 

objetivo foi extrair fontes relevantes para a construção da dissertação acima. Foram 

considerados como ponto de partida apenas artigos publicados em periódicos revisados por 

pares. 

A ideia era deixar ao final os dez artigos mais antigos e os dez mais recentes. A 

esses, juntar-se-iam 20 artigos extraídos da mesma consulta, filtrados para Português e 

“ajustados” manualmente para produção com foco no Brasil, ordenados por data, selecionados 

os mais recentes. Uma vez eliminadas as duplicidades, a lista seria ampliada conforme 

referências consideradas relevantes foram encontradas. 
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A pesquisa foi concluída em setembro de 2013, utilizando como palavras-chave a 

combinação da palavra “Responsabilidade social” combinando com: empresarial 

(“responsabilidade social empresarial”), corporativa e “das empresas”, seguindo o mesmo 

padrão de expressão. 

A estas expressões somaram-se as palavras/expressões: “terceiro setor”, discurso, 

conceito, prática, histórico, história, ética, “relações de poder” e Brasil. 

Abriu-se outro horizonte ao pesquisar “Responsabilidade sócio” combinando com:   -

cultural, cultural, ambiental, -ambiental, empresarial, corporativa e “das empresas”. 

Tal qual o formato anterior, a estas palavras-chave foram combinadas as seguintes 

palavras/expressões: “terceiro setor”, discurso, conceito, prática, histórico, história, ética, 

“relações de poder” e Brasil. 

As palavras-chave que incorporaram as expressões “cultural e ou ambiental” tiveram 

baixo volume nos resultados da pesquisa, deixando o refino com mais expressões, como 

“empresarial, corporativa e das empresas” de lado para aplicar as palavras mais específicas. 

O enfoque temporal de pesquisa é fácil de ser compreendido e aplicado. O 

qualitativo, nem tanto. De qualquer forma, por relevante, compreenda-se apurar 

qualitativamente os artigos. Observe-se que não houve destaque por autores que fosse 

significativo. Quanto aos principais periódicos, foi feita a pesquisa com base na seleção final, 

destaque-se a RAC - Revista de Administração Contemporânea, RAE eletrônica e a RAM – 

Revista de Administração do Mackenzie. 

Foi feita uma pré-seleção dos mais antigos e dos mais recentes com base na palavra-

chave com amostra mais significativa: responsabilidade social. No entanto, esta expressão 

trouxe muitos resultados que não tinham relação empresas ou empreendimentos. Considerou-

se o ponto de partida as expressões que contivessem a expressão “empresarial”, “corporativa”, 

“das empresas” ou “socioambiental”. 

Separados os vinte por data, partiu-se para avaliar os demais resultados 

demonstrados anteriormente nas tabelas, fruto do refino após o cruzamento com outras 

palavras. Por ser um número baixo de artigos, estes foram avaliados um a um e incluídos (se 

relevantes) juntos com a lista de 20 artigos. Extraídas as duplicidades e a própria relevância 
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na lista de 20 artigos (incluídos os 20 por data), foram estabelecidos como ponto de partida 15 

artigos. 

Para estabelecer uma conexão entre o estágio de desenvolvimento de conceitos sobre 

Responsabilidade Social Empresarial no Brasil e o trabalho dessas organizações empresariais 

no Terceiro Setor foi realizada uma pesquisa quantitativa causal. 

A ideia foi medir o impacto dos materiais produzidos por esses institutos nos 

materiais produzidos no Brasil. Pode-se pensar que o impacto fica melhor medido quando a 

influência dos trabalhos ficam evidenciadas diretamente nos textos. Como o objetivo foi 

comprovar a influência e não o grau de influência optou-se por estabelecer uma relação de 

causa e consequência estatística.  

Foi feita uma opção importante que é a limitação aos TCCs de graduação. Nada de 

artigos científicos, dissertações ou teses. Pode-se medir um impacto na formação de diversas 

formas. A opção feita neste trabalho é a de avaliar o impacto nos recém-formados, não 

pesquisadores ou estudantes de especialização lato sensu. O perfil desejado é o de base de 

formação profissional. Se um tema entra na rotina de uma graduação, ele, provavelmente 

atingiu a maturidade “temática”. Não é modismo e passa a ter importância. 

Poder-se-ia pesquisar também matérias em jornais, revistas, veículos de comunicação 

em geral e buscar as referências dos autores de matérias ou programas da mesma forma que 

foi feito nesse trabalho com os TCC´s. Essa é uma opção muito interessante para ser feita e 

comparada com os resultados obtidos nessa. No entanto, é outra pesquisa, outro trabalho, com 

outras técnicas de amostragem. Como a hierarquia de valor estabeleceu-se que a academia 

deveria referenciar, não os meios de comunicação. 

Uma vez quantificados os trabalhos que tinham como tema a responsabilidade social 

empresarial, foram selecionados 27 deles para quantificar as referências. O número é 

precisamente a quantidade disponível para consulta na biblioteca do Gragoatá. 

 

 

 



82 

 

  

3.43 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS  

Foi utilizada ainda a Análise Crítica do Discurso (ACD), pelas características 

inerentes a este trabalho, de desconstrução de discurso através de incoerências com práticas. É 

imprescindível uma análise profunda do discurso, observando sempre o seu contexto, as 

relações de poder e controle (FAIRCLOUGH, 2001). 

Para Van Dijk (1998 apud SHEYHOLISLAMI) a ACD 

is a field that is concerned with studying and analyzing written and spoken texts to 

reveal the discursive sources of power, dominance, inequality and bias. It examines 

how these discursive sources are maintained and reproduced within specific social, 

political and historical contexts. 

 

 Figura 1 – Modelo tridimensional do discurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FAIRCLOUGH (2001) 

Textos escritos ou falados. Para Fairclough (2001) todo texto é uma prática 

discursiva. Analisá-la significa avaliar a sua produção, distribuição e consumo. Enfim, tudo 

que for necessário para investigar a natureza do texto, inclusive os seus propósitos. Esse 

propósito teria impacto na prática social, que determinaria o seu grau de influência e poder a 

partir do resultado desse impacto. 
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As relações de poder ficam veladas quando a comunicação assume o papel de 

controle. Daí a importância de desmontar, observando a figura 1, de dentro para fora e 

investigar o que se alcança com o discurso. 

Importante destacar o levantamento dos sites e as informações coletadas. Para 

identificar as instituições empresariais do Terceiro Setor foram investigados os próprios sites, 

observando a declaração de missão, visão, quem foram os fundadores, quem financia os 

trabalhos e, muito importante, quais as formas de associação. 

Estes dados foram organizados e avaliados criticamente quanto ao que propõem, 

como se percebem e como recebem novos associados. Em seguida as instituições selecionadas 

foram organizadas por data e foi construído um encadeamento histórico entre elas e avaliado 

com todo o material coletado. 

Sobre a quantitativa, as inferências foram feitas a partir dos resultados estatísticos 

conseguidos com base em uma amostra dos trabalhos de conclusão de cursos de graduação na 

Universidade Federal Fluminense que tivessem como tema a responsabilidade social 

empresarial. 

Foi contabilizada a referência a algum trabalho dessas instituições e quantificadas as 

referências por trabalho, não por instituições. O período estabelecido foi a partir de 2002. As 

instituições, como será visto adiante, são em geral da década de 1990 e a principal delas, o 

Instituto Ethos, é 1998. Estabeleceu-se um intervalo mínimo para que a sua ação tivesse 

efeito. 
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4  INSTITUTOS EMPRESARIAIS NO TERCEIRO SETORANÁLISE DOS 

RESULTADOS 

4.1 IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃOINSTITUTOS EMPRESARIAIS NO TERCEIRO 

SETOR 

O conjunto a ser identificado não é de indivíduos, tampouco empresas, mas de 

organizações que atuem em nome delas. Um agrupamento conveniente por interesses 

específicos em responsabilidade social empresarial. 

São inúmeras as organizações empresariais que atuam no Terceiro Setor, no entanto, 

não são muitas as que atuam diretamente criando conteúdo para formar opinião sobre 

responsabilidade social empresarial. Mapeá-las não é uma tarefa árdua. Pode-se escolher uma 

organização e a partir dos trabalhos desenvolvidos, identificar elementos parceiros na 

elaboração do produto.produto. Isto é eficaz? Sim. Think tanks não são produzidos 

isoladamente.  O que traz maior legitimação é uma maior adesão ao “projeto”. Os grupos se 

alinham em torno de um interesse comum. 

O trabalho de pesquisa não passa pela leitura dos materiais produzidos por esses 

institutos. além do “conteúdo do trabalho”. Este interessa, mas não nessa etapa. Aqui o ponto 

de destaque é a busca de informações sobre quem pensou o trabalho, quem realizou e quem 

patrocinou ou apoiou. Em especial qQuiasquaisem são as empresas ou organizações do 

Terceiro Setor. Algumas vezes é útil identificar as pessoas. A conexão é muitas vezes possível 

de ser feita através dos elementosempresas/institutos que representam. 

 Pode-se pensar em outro método para mapear estas organizações, mas, 

provavelmente será sofisticar algo simples. iv,O início pode ser feito por qualquer elemento 

conhecido da amostra. Quanto maior o seu peso no grupo, maior a quantidade de associações. 

O ponto de partida foi estabelecer uma relação de instituições do terceiro setor 

mencionadas em cada material lido para iniciar a construção do conteúdo dos capítulos 

anteriores. Posteriormente foram extraídas da relação as instituições que fossem fundadas por  

empresas ou por indivíduos que de alguma forma, identificada na leitura do material em 

questão, estivessem “representando” alguma empresa. Por exemplo, um indivíduo que fosse 

proprietário ou acionista. Isto era feito consultando o site do instituto. 
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Feita essa triagem, A organização mais conhecida é o Instituto Ethos, pelos motivos 

que constarão adiante de um breve relato sobre cada uma que será selecionada., oOptou-se 

por uma segunda seleção separando as que produziam conteúdo. Por conteúdo, entenda-

seentendam-se livros, manuais, sites com orientações, seminários, cursos, congressos ou 

quaisquer outras formas de difusão da responsabilidade social empresarial, compreendendo-se 

aqui a inclusão de temas que revelassem preocupação com o bem estar social, como a 

sustentabilidade, por exemplo. Assim, foram visitadosr o sites, lidoser os documentos 

disponíveis através desses, identificadosr patrocinadores e co-realizadores. A partir destas 

informações, foram identificadasr mais instituições e o processo se repetiu . até que não 

surgissem novos nomes. 

 

4.2 RESULTADOS 

Para evitar a repetição enfadonha de notas de rodapé, alerta-se a partir deste ponto, 

que neste capítulo do trabalho as informações sobre a instituição, como atividades, missão ou 

visão, foram extraídas integralmente dos sites ou de relatórios de atividades das organizações 

pesquisadas. A pesquisa desses dados foi feita integralmente no dia 20 de fevereiro de 2014. 

 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social - 1998 

Site: http://www3.ethos.org.br 

Como a organização se define 

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma Oscip cuja missão é 

mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma 

socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade 

justa e sustentável. 

Missão 

A missão do Instituto Ethos é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir 

seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na 

construção de uma sociedade sustentável e justa. 
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Segundo o site, 

O Instituto Ethos propõe-se a disseminar a prática da responsabilidade social 

empresarial, ajudando as instituições a: 

a. Compreender e incorporar de forma progressiva o conceito do comportamento 

empresarial socialmente responsável; 

b. Implementar políticas e práticas que atendam a elevados critérios éticos, 

contribuindo para o alcance do sucesso econômico sustentável em longo prazo; 

c. Assumir suas responsabilidades com todos aqueles que são atingidos por suas 

atividades; 

d. Demonstrar a seus acionistas a relevância de um comportamento socialmente 

responsável para o retorno em longo prazo sobre seus investimentos; 

e. Identificar formas inovadoras e eficazes de atuar em parceria com as 

comunidades na construção do bem-estar comum; 

f. Prosperar, contribuindo para um desenvolvimento social, econômica e 

ambientalmente sustentável. 

Visão 

As empresas são importantes agentes de promoção do desenvolvimento 

econômico e do avanço tecnológico e possuem importante influência nas 

transformações do planeta e, por isso, a sua participação e engajamento são cruciais 

para a construção de um mundo melhor, ao lado dos esforços do Estado e da 

sociedade civil. 

As ações cooperativas – tanto no âmbito local, regional, nacional ou internacional – 

são cada vez mais necessárias para a manutenção do bem-estar da humanidade. A 

consciência global é fundamental no processo de preservação do meio ambiente e do 

patrimônio cultural, na promoção dos direitos humanos e na construção de uma 

sociedade economicamente próspera e socialmente justa. As empresas, adotando um 

comportamento socialmente responsável, são poderosas agentes de mudança para, 

juntamente com os Estados e a sociedade civil, construir um mundo melhor. 

Ao adicionar às suas competências o comportamento ético e socialmente 

responsável, a iniciativa privada conquista o respeito das pessoas e das comunidades 

que são impactadas por suas atividades, e o resultado é o reconhecimento da 

sociedade às suas atitudes. 

A responsabilidade social está se tornando cada vez mais fator de sucesso 

empresarial, o que cria novas perspectivas para a construção de um mundo 

economicamente mais próspero e socialmente mais justo. 

Uniethos - 2004 

Site: http://www.siteuniethos.org.br 

Como a organização de define 

O Uniethos é uma organização sem fins lucrativos, inovadora, que presta serviços 

para empresas de modo a desenvolver a sustentabilidade nos negócios, com a 

participação de públicos interessados e a articulação de parcerias que contribuam 

para ampliar a competitividade e gerar valor para a sociedade. 

O Uniethos atua de forma integrada ao Instituto Ethos com uma estratégia conjunta 

de promoção de mudanças na economia e nas práticas empresariais. 

Missão 
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Educar e orientar líderes empresariais, sociais e ambientais para ajudar as empresas 

a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, contribuindo para a 

construção de uma sociedade sustentável e justa. 

Visão 

Ser o parceiro estratégico dos associados Ethos no desenvolvimento de 

competências e práticas inovadoras em RSE e sustentabilidade. 

 

GIFE - Grupo de Institutos Fundações e Empresas – 1995 (desde1989 informal) 

Site: http://www.gife.org.br 

Como a organização de define 

[...] o GIFE é uma rede sem fins lucrativos que reúne organizações de origem 

empresarial, familiar, independente e comunitária, que investem em projetos com 

finalidade pública. Sua missão é aperfeiçoar e difundir conceitos e práticas do uso de 

recursos privados para o desenvolvimento do bem comum, contribuindo assim para 

a promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio do fortalecimento 

político-institucional e do apoio à atuação estratégica dos investidores sociais 

privados. Além disso, o GIFE também organiza cursos, publicações, pesquisas, 

congressos, Grupos de Afinidade, Painéis Temáticos, Debates e outros eventos. 

Objetivo 

Contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio do 

fortalecimento político-institucional e do apoio à atuação estratégica de institutos e 

fundações de origem empresarial e de outras entidades privadas que realizam 

investimento social voluntário e sistemático, voltado para o interesse público. 

 

Missão 

Aperfeiçoar e difundir conceitos e práticas do uso de recursos privados para o 

desenvolvimento do bem comum. 

Visão 2020 

Um setor de investimento social relevante e legítimo, que abrange diversos temas, 

regiões e públicos, formado por um conjunto sustentável e diversificado de 

investidores. 
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Instituto Akatu pelo Consumo Consciente – 2001 

Site: http://www.akatu.org.br 

Como a organização de define 

[...] é uma organização governamental, sem fins lucrativos, que busca conscientizar 

o consumidor para o seu papel transformador por meio da utilização de seu consumo 

como instrumento de construção da sustentabilidade. 

Missão 

A missão do Akatu é contribuir para a transição acelerada na direção de estilos 

sustentáveis de vida, inspirados em uma sociedade do bem-estar e viabilizados por 

modelos sustentáveis de produção e consumo, de forma a ter a população brasileira 

mobilizada até o final de 2022. 

Visão 

O Akatu busca contribuir para uma visão de futuro Yandê: uma sociedade do bem-

estar que se perceba como parte interdependente da vida no planeta e, como tal, 

cuide da vida pela vida em si e acolha a humanidade em toda a sua diversidade. 

Ações e Estratégias 

Em mais de dez anos de trabalho, o Instituto Akatu desenvolveu e consolidou 

conceitos, conteúdos e práticas de sensibilização e mobilização do consumidor por 

meio de atividades focadas na comunicação e na educação que podem ser 

representadas conforme figura acima. 

Como estratégia para alcançar os objetivos a que se propõe, o Akatu pretende educar 

e comunicar, presencial e virtualmente, redes de organizações e movimentos sociais, 

comunidades, empresas, academia, pessoas e governos, com base em três pilares: 

1. Pessoas: mobilização das pessoas para o uso do poder transformador dos seus atos 

de consumo consciente. 

2. Empresas: influência e adoção pelas empresas de uma oferta consciente 

(sustentável). 

3. Governo: propostas, articulação, influência e colaboração na formulação e 

aprovação de políticas públicas. 

 

CEBDS – Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável - 1997 

Site: http://cebds.org.br/ 

Como a organização se define 

O CEBDS é uma associação civil que lidera os esforços do setor empresarial para a 

implementação do desenvolvimento sustentável no Brasil, com efetiva articulação 

junto aos governos, empresas e sociedade civil. Reunindo os maiores grupos 
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empresariais do país, o CEBDS é o representante no Brasil da rede do World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que conta com quase 60 

conselhos nacionais e regionais em 36 países e de 22 setores industriais, além de 200 

grupos empresariais que atuam em todos os continentes. 

Missão 

Contribuir com a construção de soluções empresariais que alavanquem, com escala e 

velocidade, os princípios e práticas do desenvolvimento sustentável. 

Visão 

Em 2050, o Brasil é líder em desenvolvimento sustentável, com 260 milhões de 

pessoas vivendo bem e respeitando os limites naturais do planeta, por meio da 

cooperação entre poder público, sociedade civil e empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wbcsd.org/
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4.3 ANÁLISE 

Estas são as instituições escolhidas para evidenciar, não analisar TODOS os 

trabalhos por elas produzidos. Não se trata apenas de publicações, livros ou quaisquer outros 

guias, mas existem conferências, cursos, seminários, prêmios, ente tantas outras formas de 

atuação. O portfólio é bem extenso. 

 

 

 

Figura 2 – Encadeamento histórico 

 

Fonte: O autor 

A figura representa apenas o universo amostral selecionado. Parece irônico observar 

que o ciclo evolui a partir da mesma ótica de um cidadão que não acompanhe a evolução dos 

temas. Primeiro a “filantropia”, depois a associação e transferência de “tecnologia” dos 

centros mais desenvolvidos. Em seguida, a ocupação do espaço local. Responsabilidade 

Social, Sustentabilidade e capacitação. 
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Não é uma segmentação perfeita, mas é eficaz. A organizaçõesAs organizações 

ocupam espaços sem a concorrência de pensamento. Cada um no seu “cluster”, otimizando os 

recursos que vêm do Mercado. 

A ideia é estudar as contradições e não se o futuro é Yandê107. Os anos de quem 

trabalha no Terceiro Setor são gastos tentando legitimar a sua causa e construir a reputação 

que traga a confiança para que os recursos ou doações sejam doados. Como afirma Costa 

(2004), “doar não é um ato de amor, mas de confiança”. 

Esta doação de confiança é facilitada por isenções fiscais através de uma certificação 

atual que o Estado fornece é a de Oscip – Organização da sociedade civil de interesse público. 

Ela possibilita algumas vantagens fiscais, além de habilitar a “ong” a receber recursos do 

Estado. Ao contrário dos Estados Unidos (COELHO, 1998), no Brasil as organizações não 

vivem sem o Estado. Isso não seria diferente com as Oscips denominadas simplificadamente 

de Ethos, Gife ou Akatu. 

Como se não fosse difícil extrair recursos de qualquer outra fonte, a década de 1990 

endureceu o caminho de quem captava recursos devido ao aumento da concorrência nesta 

captação. Como o objetivo deste capítulo é identificar as organizações empresariais que atuem 

no tema, no período proposto, demarcando bem a sua atuação, algumas perguntas ficarão sem 

respostas até o próximo trabalho. Por exemplo, as instituições com finalidade pública têm, ou 

melhor, deveriam permitir a entrada de associados. Estas organizações têm um pouco de 

dificuldades em lidar com isso. São exclusivas de empresas ou são para organizações ligadas 

à empresas. 

Existem opções, como o Ethos vislumbra no capítulo II, artigo 4º 

Art. 4º. Poderá ser admitida como associado curador qualquer pessoa física que 

preencha os seguintes requisitos: 

I -  praticar a responsabilidade socioambiental empresarial e a sustentabilidade 

na(s) empresa(s) ou organização(ões) de que fizer parte; 

                                                

107 *Yandê, segundo o site do Akatu, “é uma palavra tupi que significa um "grande nós feminino". Acolher e 

cuidar são valores femininos. É preciso que sejam apropriados pela comunidade humana mundial, no sentido de 

acolher as pessoas e cuidar da natureza”. Está escrito na visão de futuro da organização. Visão é visão. Cada um 

tem a sua. Uns sonham com a natureza dócil e amiga presentes nos filmes da Disney, outros a enxergam como 

um ambiente a ser controlado para que possamos viver sem o mau humor de uma natureza tentando se 

reequilibrar. 
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II -  ser reconhecido na sociedade por valorizar, praticar e influenciar sua rede de 

contatos com princípios de responsabilidade socioambiental empresarial e de 

sustentabilidade; 

III -  ter disponibilidade para o efetivo envolvimento nos assuntos relacionados 

ao ETHOS e, em especial, para o comparecimento às respectivas Assembleias 

Gerais. 

Para uma organização de empresários, estes pré-requisitos são muito vagos. 

Empresário gosta de um número, não de letras. É com isso que ele avalia o sucesso ou 

fracasso de uma ação. É com isso que ele poderia qualificar uma associado potencial. Cadê o 

indicador? São critérios vagos se colocados em prática e fáceis de serem manipulados. 

O Akatu é mais drástico. Até o dia 12 de fevereiro de 2014 não tinha formas de 

associação. Não recebem associados, mas recebem o seu dinheiro. O Greenpeace é bem claro 

no quesito origem dos recursos. Não recebe dinheiro de empresa ou Estado. Isto é de domínio 

público. E as organizações escolhidas neste capítulo? Se elas têm o título de Oscip têm o 

benefício fiscal e podem celebrar “parceria com o Estado”. Note bem que ninguém está 

levantando dívidas quanto à idoneidade de ninguém. Quem concedeu o título foi o Estado. Ele 

é que tem que responder. 

Para uma compreensão melhor este emaranhado organizacional, talvez seja melhor 

retroagir um pouco mais. Talvez até ao PNBE – Pensamento Nacional das Bases 

Empresariais. Segundo o site da organização, nascido em 1987, mas formalmente em 1990 o 

PNBE tem como missão 

Articular empresários e associações para tornar o país economicamente mais 

desenvolvido, socialmente mais justo e politicamente mais democrático. Dentro da 

visão de que a empresa tem uma função social relevante para transformação da 

sociedade, propõe-se a: 

 Ser indutor de uma consciência empresarial e instrumento para o empresário 

poder provocar mudanças no ambiente interno e externo da empresa; 

 Promover junto ao público e aos políticos ideais de mudanças, que levam à 

melhoria do país; 

 Promover estes ideais também em parceria com outras entidades e/ou ONGs com 

ideias e objetivos coincidentes; 

 Fomentar ações a favor da livre iniciativa que promovam o crescimento 

econômico com justiça  social; 

 Apoiar ações a favor da ética que melhorem o ambiente institucional do meio 

privado. 
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Por que retroceder ao PNBE? Ele é a mobilização empresarial em estado puro. Ao 

analisar os materiais das organizações selecionadas, alguns nomes aparecem insistentemente. 

Em outras palavras, sejam os de empresas, sejam de empresários, a ideia de mobilização 

política para influenciar a agenda de um tema nunca foi novidade. Pode-se retroagir um pouco 

mais até o Movimento Nacional pela Livre Iniciativa e assim sucessivamente. No entanto, não 

validaria esta parte do trabalho que é refletir um pouco mais sobre estas instituições. 

 

4.4 IMPACTO 

Reflexão, ponderação, avaliação. Ao compreender a natureza destas instituições, 

podem-se observar melhor os resultados do levantamento bibliográfico feito através do 

catálogo online do sistema de bibliotecas da Universidade Federal Fluminense. 

 

Sinteticamente são estes os resultados apurados: 

 

Tabela 6 - Quantidade de TCCs sobre responsabilidade social empresarial. 2002 -2013 

Ano TCC 

2002 6 

2003 3 

2004 7 

2005 2 

2006 5 

2007 10 

2008 7 

2009 5 

2010 2 

2011 5 

2012 3 

2013 1 
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Total 56 

Fonte: Catálogo online do sistema de bibliotecas da UFF 

 

Não são números impressionantes. Contudo, dDevem-se fazer algumas ponderações 

importantes. O período foi limitado a partir de 2002. O Ethos foi fundado em 1998, o GIFE 

em 1995. Não teria sentido pesquisar trabalhos anteriores a estes anosestes anos porque os 

institutos não existiam. Como n. OsNormalmente os  primeiros anos de atuação normalmente 

são anos de afirmação e construção, foi feita a . Por isso a opção de  pesquisar a partir de 

2002. 2002. 

Pode-se lembrar que não é apenas a qualidade do que é produzido para leitura, mas a 

quantidade e disponibilidade, ou melhor, a conveniência, a facilidade com que o sujeito chega 

até ao material produzido. E a linguagem, claro. A linguagem de materiais acadêmicos não 

são tão sedutoras, principalmente se avaliarmos graficamente.   

Formatado: Fonte: Times New Roman, 12 pt, Não Negrito,
Cor da fonte: Automática

Formatado: Espaço Antes:  Automático, Depois de: 
Automático

Formatado: Fonte: Times New Roman, 12 pt, Cor da fonte:
Automática

Formatado: Fonte: Times New Roman, 12 pt, Não Negrito,
Cor da fonte: Automática

Formatado: Espaço Antes:  Automático, Depois de: 
Automático

Formatado: Fonte: Times New Roman, 12 pt, Cor da fonte:
Automática

Formatado: Fonte: Times New Roman, 12 pt, Não Negrito,
Cor da fonte: Automática

Formatado: Espaço Antes:  Automático, Depois de: 
Automático

Formatado: Fonte: Times New Roman, 12 pt, Cor da fonte:
Automática

Formatado: Espaço Antes:  Automático, Depois de: 
Automático, Espaçamento entre linhas:  1,5 linhas
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Por fim, o número mais interessante é o quantitativo de referências ao Ethos nestes 

trabalhos. Seria a revelação de uma provável “legitimidade” de discurso. Claro. É 

quantitativo. Poderia ser qualitativo e considerar se as referências são positivas ou se pelo 

menos não são críticas. Mas isto é outro trabalho. Este considera que o fato de que quanto 

maior o percentual de referências, maior é o sucesso na consolidação de uma “posse” de 

discurso. 

Sinteticamente são estes os resultados apurados: 

 

Tabela 6 - Quantidade de TCCs sobre responsabilidade social empresarial. 2002 -2013 

Ano TCC 

2002 6 

2003 3 

2004 7 

2005 2 

2006 5 

2007 10 

2008 7 

2009 5 

2010 2 

2011 5 

2012 3 

2013 1 

  

Total 56 

Fonte: Catálogo online do sistema de bibliotecas da UFF 

 

O objetivo desse levantamento foi explorar quantos TCCs teriam em suas referências 

materiais produzidos pelos institutos selecionados. Dos 56 TCCs da tabela 6, Para fazer esta 

avaliação, foram analisados 27,  TCCs da área de Humanas e Sociais, que foram localizados 

na Biblioteca Central do Gragoatá, em Niterói. 
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Figura 3 – % de TCCs com referências ao Ethos – 2002-2013 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Biblioteca Central do Gragoatá – UFF 

O gráfico é autoexplicativo, contudo pode-se melhorar tirando uma média de 

referências: quase 63%. 62,96%, para ser mais preciso, dos trabalhos sobre o tema tinha pelo 

menos uma referência ao Ethos. Este é um número mais elucidativo. Fica mais interessante 

quando se inclui outras instituições. 
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Tabela 7 – Quantitativo de TCCs com pelo menos uma referência a uma organização empresarial 

Ano Ethos Gife PNBE Akatu Total de TCCs Total de referências 

2002 4 4 2 4 4 14 

2003 0 0 0 0 1 0 

2004 1 1 1 0 3 3 

2005 1 1 0 0 1 2 

2006 0 0 0 1 2 1 

2007 6 4 0 0 7 10 

2008 4 1 0 0 3 5 

2009 0 0 0 0 2 0 

2010 0 0 0 0 1 0 

2011 0 0 0 0 1 0 

2012 0 0 0 0 1 0 

2013 1 0 0 0 1 1 

Total de referências 17 11 3 5 
 

39 
 

 

Ano Ethos Gife PNBE FIDES Akatu Total de TCCs 

2002 2 2 1 1 2 4 

2003 0 0 0 0 0 1 

2004 1 1 1 0 0 3 

2005 1 1 0 0 0 1 

2006 0 0 0 0 1 2 

2007 3 2 0 1 0 7 

2008 2 1 0 0 0 3 

2009 0 0 0 0 0 2 

2010 0 0 0 0 0 1 

2011 0 0 0 0 0 1 

2012 0 0 0 0 0 1 

2013 1 0 0 0 0 1 

Total 17 12 3 4 5 27 

                    Fonte: Biblioteca Central do Gragoatá – UFF 

Como se pode perceber em 2002, por exemplo, foram quatro trabalhos, quatorzeoito 

referências. Em 2013, um trabalho, uma referência. Note-se bem: pode-se ter mais de um 

material por instituição, o que aumentaria quantitativamente as referências. Uma questão que 

merece uma análise é o período sem referências, de 2009 a 2012. São quatro anos, mas foram 

apenas cinco trabalhos. A ampliação da amostra seria importante para uma melhor análise. 
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5 CONCLUSÃO 

O Estado e o Terceiro Setor são agentes participativos, mas passivos diante do poder 

estabelecido pelo Mercado. Apenas duas condições movem uma empresa contra o seu 

objetivo fundamental (lucro para o acionista): o braço da lei e o do consumidor. 

Inafortunadamente, em ambos os casos o Terceiro Setor pode ter dado o ponto de partida e 

perturbado para que as empresas fossem mais responsáveis em relação à sociedade em que 

estão inseridas, mas ações palpáveis só começaram a sair do discurso e do papel quando a 

questão ambiental se agravou e o Mercado passou a ter o controle sobre o tema. 

Observe que aA sociedade civil organizada tem um papel importante na 

conscientização e mesmo em ações diretas contra empreendimentos que não respeitem a 

sociedade em que estão estabelecidos. Por mais que a sua atuação esbarre no poder 

econômico de grandes empreendimentos, isto não tira o valor deste tipo de atuação. 

Vale observar que este trabalho não tem a intenção de criticar o capitalismo em si, 

condenando-o como modo de produção. A questão é menos ideológica e mais complexa do 

que parece. Por mais estranho que possa parecer, graças aos problemas no meio ambiente que 

está acontecendo este debate, que visa aà imposição de um limite ao lucro a qualquer custo. 

No entanto, se fosse consenso “limitar o lucro a qualquer custo”, não seria necessário 

este trabalho. Percebe-se em classes economicamente menos favorecidas a disposição em 

ignorar todo e qualquer tipo contenção de consumo ou boicote a algum tipo de produto. Este 

comportamento é similar ao dos países de menor desenvolvimento econômico que desde 

Estocolmo (1972) argumentam que a questão ambiental só iria prejudicar o desenvolvimento 

deles próprios. 

Compreende-se perfeitamente a questão, mas a situação permanece sem solução. O 

Mercado não quer conter e a massa quer consumir sem preocupações. Esta encruzilhada faz 

com que as décadas se passem e os avanços sejam lentos em comparação com o aumento da 

produção e incorporação de indivíduos que estavam fora do mercado de consumo. 

Por isto pode-se afirmar que o século XXI será o século da questão ambiental. Se o 

meio ambiente será mais ou menos agredido, não se sabe. O que se sabe é que o Mercado tem 

uma incrível capacidade de adaptação. É um player disperso em vários players que 
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descentralizadamente atua em defesa de seus interesses com sucesso. Além disso, ele não é 

“uma conspiração” ou grupo com endereço para ser responsabilizado. Não haverá uma 

Então o que se pode fazer para ter algum sucesso em lidar com os excessos do 

Mercado? As pessoas. Nelas está a resposta. Pode-se especular que empresas não possam ser 

chamadas de irresponsáveis, mas sim as pessoas que nela trabalham. Este raciocínio é bem 

interessante, contudo, ambos devem ser responsabilizados pelo que fazem. As empresas 

porque é nela que a riqueza acumula e em seu nome que os produtos são construídos. As 

pessoas porque a opção de trabalhar ou de não cometer atos antiéticos é sempre delas. 

Eduque-se o consumidor do futuro. Grandes empresas como o Mc Donald´s ou a 

Nestlé encontraram a sua “sustentabilidade” há muito tempo. Assim, pode-se consumir algo 

que seja totalmente artificial e sem similar na natureza, como a Coca-Cola, de maneira que 

pareça “natural”. Por esta razão investem-se muito em marketing, em comunicação, em 

motivos que justifiquem o consumo. 

Este mesmo “controle” foi consolidado internamente. Macke (2010) avalia o 

desenvolvimento do que culminaria atualmente no “colaborador”. Existe a ideia de que 

'grandes empresas' valorizam funcionários que tenham algum tipo de atividade ligada ao 

terceiro setor. Isto faria com a possibilidade contratação de alguém que 'desse de si, sem 

exigir nada em troca' fosse maior. 

A justificativa pode ser encontrada em diversos modelos de trabalhos que estimulem 

o voluntariado, em especial o empresarial. Cabe avaliar outro aspecto, por exemplo, a 

obrigatoriedade. Se for obrigatório, não é voluntário. Se for feito no horário de trabalho, o 

funcionário recebe. Então é prestação de serviço doada. Se for fora do horário de trabalho será 

mais uma etapa rumo ao controle total, 'da dedicação', da vida de um indivíduo.  

As empresas não obrigam exatamente. Mas 'sugerem'. Não existe ameaça, mas 

rótulos como 'falta de envolvimento ou comprometimento'. O 'colaborador', como é 

denominado atualmente, deve contribuir e demonstrar 'vestir a camisa', independentemente se 

gosta ou crê. “o trabalho voluntário gera sobrecarga de trabalho, de modo que não raro essas 

pessoas passam em média mais de 12 horas envolvidas com a empresa." Se consideramos 

redes sociais corporativas, celulares corporativos entre outros projetos transversais, 'cursos de 

aperfeiçoamento', o cidadão, quando possível, dorme em casa. 
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Não pode ser considerado responsabilidade pressão dessa natureza. Sem contar que 

os que fazem parte de projetos sociais/culturais/ambientais acabam tendo dificuldades de 

"participação [...] em suas próprias comunidades" (MACKE, 2010). Cabe refletir sobre a real 

natureza de projetos assim. Responsabilidade social que não começa internamente, certamente 

não acontecerá externamente. 

Em Soares (2004) podemos ver raciocínio similar se considerarmos o código de ética 

como um elemento de controle. Não existe responsabilidade social empresarial sem a adoção 

de um código de ética. Fato é que as empresas perceberam que o código de ética pode ser 

mais importante que um quadro na parede. Ele passa a ser o meio em que a empresa 

pressionará seus funcionários a monitorarem coisas como desperdício, desvios de conduta, 

entre tantos outros importantes para a manutenção do lucro, objetivo maior de um 

empreendimento com essa natureza. 

A ideia é  

regulamentar o comportamento de seus membros e introduzir uma 'nova ética' no 

ambiente organizacional." Mas o que seria considerado antiético? Porque os códigos 

de ética dizem o que não pode ser 'tolerado'. "o ideólogo organizacional deseja 

construir princípios da moral, do direito, da ética, da democracia e do 

comportamento que devem ser respeitados na organização, não baseado na realidade 

das condições sociais que lhe dão suporte, mas partindo de um conceito já 

previamente formulado no interior de seu grupo, sua seita ou corporação, sobre o 

que é moral, direito, ética, democracia e comportamento. [...] Neste sentido, o 

conceito de princípio ético, moral e democrático pode ser o que for mais 

conveniente aos seus elaboradores e usuários ocasionais (SOARES, 2004). 

Aqui a lógica econômica toma o lugar de regras, de normas que regulamentariam 

ações, inclusive emoções, visto que alguns códigos não permitem envolvimento amoroso 

entre funcionários ou clientes. O princípio não é o da relação entre iguais, empresa-

funcionário, mas de um desenho organizacional estabelecido em que o 'colaborador' tem que 

aceitar. O controle, mais uma vez sai da mera operação para a vida do indivíduo. 

Pode-se reforçar esta perspectiva de controle mais uma vez se voltarmos a ideia de 

uma marca que desenvolva os laços com seus consumidores. Em Serpa (2007), isto é 

reforçado. A ideia de adotar qualquer prática de RSE só ganha sentido, quando pressionada 

por lei ou pelo consumidor. Fora desse âmbito, seria afetar as margens de lucro desejadas. 

“Neste sentido, o entendimento do comportamento do consumidor, desde o que pensa sobre o 

assunto até que influência este exerce sobre suas decisões de compra, é de grande valia para 

decisões estratégicas de marketing” (SERPA, 2007). 
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O consumidor já é fartamente estudado, pensado e 'ativado'. Contudo, sabe-se pouco 

sobre o seu comportamento de compra em relação à postura da empresa na sociedade. 

Fundamentalmente, ele recorre ao produto para satisfazer um desejo ou necessidade. 

Evidentemente que o desejo aumenta na medida em que se desenvolvem identidades de marca 

que buscam a sintonia plena com o cliente. 

Essa é uma das maneiras encontra pelas empresas como diferenciação de produto e 

talvez seja a mais complexa de ser combatida por um concorrente. Isto porque são 'cultivadas' 

similaridades entre produto e consumidor de maneira que um se projeta no outro. 

Observe que se para um concorrente derrubar essa sintonia plena é difícil, quiçá com 

os resultados encontrados na pesquisa das autoras deste artigo que avaliou a influencia da 

RSE no consumo: 

Os resultados encontrados apontam uma visão estreita da responsabilidade social 

corporativa, priorizando um ou dois aspectos na tentativa de definição do termo. Os 

aspectos mencionados se referem principalmente à resolução de problemas básicos 

do país, tais como saúde e educação, e a obrigações legais da empresa, como falar a 

verdade para seus consumidores. No que se refere à influência deste tema nas 

decisões de compra, os resultados apontam uma maior importância da informação 

negativa a respeito da atitude da empresa perante a sociedade (SERPA, 2007). 

A pesquisa é de 2007, mas a realidade não mudou muito. Tudo isto é posto em xeque 

quando o produto é amplamente desejado. Ou o emprego é amplamente “necessitado”. Assim 

como para o consumo existem muitas opções, um funcionário ou proprietário também tem 

opções. Contudo, é muito difícil alguém tomar uma decisão diferente da que tomaria, quando 

o seu emprego depende disso. No entanto, a opção existe.  

A partir deste ponto de raciocínio, pode-se especular que o Estado não faz frente ao 

Mercado. É parceiro, para lançar mão de uma expressão que o Mercado gosta de usar quando 

não quer colocar dinheiro em um projeto. Diante de um aparente enfraquecimento do Estado, 

a ideia de que as empresas possam ser o norte da vida social é preocupante, na medida em que 

haveria uma transferência de poder do homem para uma entidade controladora do seu tempo, 

atividades e desejos. 

Em Schroeder (2004), os autores buscam uma reflexão importante em que 

consideram que as empresas já possuem esse status. Em virtude disto "tudo é possível para 

que o lucro seja atingido". O mesmo raciocínio pode ser percebido em Tatim (2012). O 

capitalismo teria a enorme capacidade de se reinventar, adaptar. Essa natureza mutante 
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aconteceria porque as organizações desenvolveram uma enorme capacidade de "captar as 

mudanças e de se reinventarem para adaptarem-se às mesmas". 

Pode-se discutir se é um movimento macro-micro ambiente ou o inverso. 

Teoricamente, as organizações seriam agentes da mudança provocada por um movimento 

maior. Em um ambiente com essas características, exposto a uma realidade de esgotamento de 

recursos, exploração de mão-de-obra, entre tantos, nada mais natural que haja uma nova 

adaptação para garantir seu espaço, principalmente quando posto em xeque o "cumprimento 

da promessa de desenvolvimento da sociedade.". 

É uma mudança com características audaciosas. As empresas estariam falando em 

nome da sociedade. "É então, por meio dessa poderosa representação social que as 

organizações empresariais buscam a legitimidade de sua atuação, ultrapassando limites nunca 

antes imaginados" (TATIM, 2012). Sabe-se que as empresas/organizações em geral sempre 

dependeram de uma imaginário que lhes desse sustentação. O problema é a legitimidade. 

Se a sociedade legitima, transfere-se credibilidade, consequentemente poder, para 

discursos de consumo. Já existe uma enorme dificuldade natural de controle de necessidades e 

desejos. Se isto for estimulado pelo mercado, não haverá horizonte para saber aonde pode é o 

limite. 

Concluindo, enfim, o raciocínio, a RSE poderia ou deveria ser importante para frear 

a ideia de práticas nocivas ao meio em que os indivíduos vivem ou ainda práticas que sejam 

nocivas a um indivíduo em si. Se a sociedade propõe, cobra ou exige mudanças de conduta, o 

retorno pode ser na correção da conduta ou na absorção da ideia. Neste ponto reside o perigo. 

A responsabilidade social empresarial ao invés de ser um delimitador das empresas do 

Mercado, tem se transformado em um elemento de ampliação de seu poder. 
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ANEXO 

Tabela 8 -108 Eventos relevantes para a evolução do discurso sobre RSE109 

1953 Em seu livro Social responsibilities of the businessman, Howard Bowen é o primeiro a 

argumentar em favor da responsabilidade social nos negócios. 

1957 Fábrica de processamento de material nuclear explode em Mayak (Rússia) expondo 272 mil 

pessoas a radiações. 

1962 Publicação do livro Primavera Silenciosa, da bióloga americana Rachel Carson, importante 

por trazer a questão ambiental dos debates acadêmicos para a mídia. 

1969 Formação do Clube de Roma. 

1971 Fundação do Greenpeace. 110 

O conselho da OCDE declara o princípio segundo o qual o poluidor paga, quando se produz 

um dano ambiental. 

1972 Publicação de Os Limites do Crescimento, pelo Clube de Roma, livro sobre meio ambiente 

mais vendido da história. 

1ª Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo. 

Primeira vitória do Greenpeace: os EUA abandonam os locais de testes nucleares da Ilha de 

Amchitka, no Alasca. 

1973 Fundação do Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR), coalizão de 275 

investidores institucionais de cunho religioso, que advoga o investimento socialmente 

responsável. 

Primeira crise mundial do petróleo. 

 

1974 Publicação do primeiro artigo científico estabelecendo a relação entre o uso do CFC e a 

destruição da camada de ozônio. 

1975 A França interrompe os ensaios nucleares atmosféricos no Pacífico Sul, após protestos da 

                                                

108 As marcações em negrito referem-se a fatos no Brasil. 
109 Adaptado a partir de Kreitlon (2008) e Instituto Ethos. Guiadecompatibilidade.pdf. Disponível em 

<www.ethos.org.br>. Acesso em: 31 ago. 2010. 
110 O site do Greenpeace tem farto material sobre desastres ambientais. 
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Greenpeace no local dos testes. 

1977 A França cria a lei do Balanço Social.111 

Defecção do Greenpeace cria ONG de proteção dos mares do planeta, a Sea Shepherd 

Conservation Society112, com táticas mais “incisivas” de ação. Entre outras ações, eles 

afundaram onze baleeiros ao longo de 30 anos. 

1978 O Interfaith Center on Corporate Responsibility organiza e coordena o movimento de boicote 

de negócios com a África do Sul. 

Desastre ecológico causado por derramamento de 253 milhões de litros de óleo pelo petroleiro 

Amoco Cadiz na costa da Bretanha (França). 

1979 Acidente na usina nuclear de Three Mile Island na Pensilvânia (EUA). 

1980 Pela primeira vez é reconhecida a importância da biodiversidade para o funcionamento 

adequado do ecossistema planetário (Relatório Global). 

1982 A Amcham (Câmara Americana de Comércio) cria o Prêmio ECO, “pioneiro no 

reconhecimento de empresas que adotam práticas socialmente responsáveis”. 

Promulgada a Carta das Nações Unidas para a Natureza. 

1984 Acidente na fábrica de pesticidas da Union Carbide em Bhopal (Índia) provoca a morte de 

milhares de pessoas. 

A Nitrofértil, estatal situada na Bahia que trabalha com fertilizantes, publica o primeiro 

balanço social no Brasil.113 

Nestlé aceita negociar com grupos de consumidores responsáveis pela organização de um forte 

boicote à marca, motivado pela promoção de leite em pó para bebês nos países em 

desenvolvimento. 

1985 Criado o Responsible Care, código de conduta voluntário para a indústria química. 

                                                

111 O Balanço Social é uma publicação que apresenta um conjunto de informações e de indicadores dos 

investimentos sócio-ambientais realizados por uma empresa. É um mecanismo de prestação de contas 

(accountability). Sua finalidade é dar maior “transparência e visibilidade às informações que interessam não 

apenas aos sócios e acionistas das companhias” (BNDES apud COSTA, 2007), mas também aos stakeholders, 

funcionando como um instrumento de comunicação para contribuir no reforço da imagem institucional. 
112 Sea Shepherd: http://www.seashepherd.org 
113 “O primeiro Balanço Social feito no Brasil foi da Nitrofértil, empresa estatal situada na Bahia, em 1984. A 

curiosidade deste balanço é que ele também foi apresentado no estilo de literatura de cordel. No mesmo período, 

estava sendo realizado o Balanço Social do Sistema Telebrás, publicado em meados da década de 80. O do 

Banespa, realizado em 1992, completa a lista das empresas precursoras deste tipo de relatório no Brasil.” 

(TREVISAN, RAE-eletrônica v.1, n.2, jul/dez 2002, p. 5) 
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Relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) e do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA) identifica o acúmulo de CO2 e de outros gases de efeito 

estufa e faz previsões de aquecimento global. 

Descoberto um buraco na camada de ozônio na Antártida. 

1986 Criada a FIDES - Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social visando 

a “humanização das empresas e a sua integração com a sociedade”. 

Pior acidente nuclear da história Chernobyl (Ucrânia). Estima-se que tenha afetado entre cinco 

e oito milhões de pessoas. 

1987 Publicação do Relatório Brutland, intitulado Nosso Futuro Comum. 

Adotado o Protocolo de Montreal sobre substâncias nocivas à camada de ozônio. 

1988 Lançada na Holanda, a pedido de cafeicultores mexicanos, a primeira marca que garante ser 

proveniente de “comércio justo”. 

Assassinato do ambientalista Chico Mendes. 

É estabelecido o Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas – IPCC. 

1989 Desastre EXXON Valdez - navio da maior petrolífera do mundo - derramou 41 milhões de 

litros na costa do Alasca, afetando a vida animal até hoje. 

1990 Criada a Fundação Abrinq com o objetivo de “mobilizar a sociedade para questões 

relacionadas aos direitos da infância e da adolescência”. 

1992 Cúpula da Terra/Cimeira/ECO-92: Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro. Principais fatos: Elaboração da Agenda 21 

estabelecendo a importância de cada país a se comprometer a refletir, global e 

localmente, sobre a forma pela qual governos, empresas, organizações não-

governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções 

para os problemas sócio-ambientais. Assinatura de acordos relativos à Convenção sobre 

Diversidade Biológica e à Convenção-quadro sobre Mudanças Climáticas. 

O Clube de Roma publica Além dos Limites sobre a degradação ambiental do planeta. 

O Business Council for Sustainable Development publica Mudando de Rumo sobre o interesse 

do mundo dos negócios em promover práticas de desenvolvimento sustentável. 

1993 Lançamento da série ISO 14000, conjunto de normas e padrões para a gestão ambiental. 

1994 A expressão triple bottom line é cunhada para designar a incorporação dos desempenhos social 
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e ambiental às demonstrações de desempenho financeiro das empresas.114 

1995 Enforcamento de Ken Saro-Wiwa e de oito ativistas nigerianos contrários às operações da 

Shell em seu país. 

Início da crise entre a Shell e o Greenpeace sobre o destino a ser dado à plataforma marítima 

desativada Brent Spar. 

Criada a Organização Mundial do Comércio – OMC. 

A ONU realiza, em Copenhagen, a Cúpula Mundial pelo Desenvolvimento Social. 

1996 Criação da BS8800, norma para a gestão da segurança e saúde no trabalho. 

As plantações geneticamente modificadas atingem um volume significativo nos EUA. 

1997 Nasce a Global Report Initiative (GRI) – finalmente – propondo um modelo para relatórios de 

sustentabilidade empresarial. 

McDonald's perde a ação judicial por perjúrio e difamação que movia contra dois ativistas 

britânicos no mais longo julgamento da história do Reino Unido. 

Instala-se o caos ecológico (secas, queimadas) e financeiro (especulação cambial) na Ásia. 

Ibase lança modelo de Balanço Social. 

Protocolo de Quioto (Kyoto) propõe um calendário pelo qual os países-membros 

(principalmente os desenvolvidos) têm a obrigação de reduzir a emissão de gases do efeito 

estufa. 

Exploração e péssimas condições de trabalho existentes nas fábricas da Nike no sudeste 

asiático vêm a público. 

1998 Lançada a SA 8000 para a gestão das condições de trabalho.115 

Publicação do primeiro relatório da Shell elaborado em torno do conceito triple bottom line 

(people, planet, profits). 

                                                

114 Esse é um termo utilizado para refletir todo o conjunto de valores, objetivos e processos que uma companhia 

deveria focar com o objetivo de criar valor econômico, social e ambiental. Ou seja, o lucro, as pessoas e o 

planeta (ALMEIDA. Fernando, O bom negócio da sustentabilidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002). 

Os três Pês a que se refere o TBL são: pessoas, planeta e produtos (COSTA, 2007). 
115 A SA 8000 foi criada pelo Council Economic Priorities Accreditation Agency em 1997. Essa norma tem 

como base os princípios da declaração Universal dos Direitos Humanos, da Convenção dos Direitos das crianças 

das Nações Unidas e das diversas convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT). É uma norma 

que emprega critérios de auditoria e tem seus itens de verificação baseados nos seguintes assuntos: trabalho 

escravo, trabalho infantil, discriminação, segurança e saúde dos trabalhadores, práticas disciplinares, liberdade 

de associação sindical. 
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É criado o Instituo Ethos, com o objetivo de “mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas 

a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na 

construção de uma sociedade justa e sustentável.” 

Tem início a controvérsia mundial sobre Organismos Geneticamente Modificados (OGM ou 

transgênicos). 

Surge de graves transtornos meteorológicos ao redor do globo: enchentes, furacões, secas, 

ondas de calor etc. 

Vitória do Greenpeace contra a Shell no caso da Brent Spar. A Shell teve que recolher a 

plataforma para reciclagem. 

As indústrias de cigarro são condenadas a pagar indenizações multibilionárias aos Estados da 

federação, na maior ação judicial coletiva da história dos EUA. 

1999 Kofi Annan lança o Pacto Global, primeira proposta da ONU focada na responsabilidade 

social empresarial. 

Entra em vigor o Sistema de Gestão Occupational Health and Safety Assessment Series 

(OHSAS 18001) - Série de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional. 

Aprovados os princípios de Governança Corporativa116 da OCDE - Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 

Juiz proíbe o plantio de soja transgênica no Brasil invocando o princípio da precaução.117 

Lançada a AA 1000, diretriz para a condução de diálogo com stakeholders e prestação de 

contas aos mesmos. 

Protestos maciços, em Seattle (EUA), por ocasião da reunião da OMC. 

Lançamento do Dow Jones Sustainability Índex pela Bolsa de Nova Iorque. 

2000 Petrobras é responsável pelo derramamento de 1,3 milhões de litros de óleo na Baía de 

Guanabara e quatro milhões de litros no rio Iguaçu, no Paraná. 

Criação dos Indicadores Ethos de responsabilidade social empresarial. 

                                                

116 A expressão é designada para abranger os assuntos relativos ao poder de controle e direção de uma empresa, 

bem como as diferentes formas e esferas de seu exercício e os diversos interesses que, de alguma forma, estão 

ligados à vida das sociedades comerciais (COSTA, 2007). 
117 O Princípio da Precaução é a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do 

conhecimento, não podem ser ainda identificados. Este Princípio afirma que a ausência da certeza científica 

formal, a existência de um risco de um dano sério ou irreversível requer a implementação de medidas que 

possam prever este dano. Fonte: <http://www.ufrgs.br/bioetica/precau.htm>. Acesso: 30 out. 2009. 
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Lançamento das Diretrizes GRI para elaboração de relatórios de sustentabilidade. 

McDonald's passa a usar embalagens recicláveis após forte pressão dos consumidores. 

A British Petróleum muda sua marca para BP (“beyond petroleum") e procura se firmar como 

"empresa de energia". 

Lançamento oficial do Pacto Global, proposto pelo secretário-geral da ONU, para incentivar 

empresas a adotar políticas de responsabilidade social empresarial. 

2001 Explosão e afundamento da plataforma P-36 da Petrobras, na Bacia de Campos, 

causando a morte de onze operários. 

Em 12 de abril, um problema na tubulação na plataforma P-7 da Petrobrás, na Bacia de 

Campos, resultou em um vazamento de 26 mil litros de óleo no mar. Três dias depois, 

outro acidente na mesma plataforma derramou cerca de 100 mil litros de óleo no mar, 

entre as cidades de Campos e Macaé. Como se fosse pouco, em 24 de maio novo acidente 

na plataforma ocasionou outro vazamento de óleo. Foram detectadas duas manchas a 

uma distância de 85 km da costa. Uma das machas tinha cerca de 110 mil litros e a outra 

de 10 mil litros de óleo. 

Ativistas antiglobalização realizam protestos em Gênova, por ocasião da reunião do G-8. 

Articulação de movimentos sociais que se opõem ao neoliberalismo realiza o I Forum 

Social Mundial, em Porto Alegre. 

Vêm a publico o escândalo envolvendo a Enron por fraudes financeiras e contábeis. 

A Quarta Conferencia Interministerial da OMC, em Doha, reconhece preocupação relativas ao 

meio ambiente o ao desenvolvimento. 

Estados Unidos rejeitam Quioto. 

2002 A ONU realiza a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, em Johanesburgo, na 

África do Sul, e coloca em discussão a Carta da Terra118 que pretende ter a abrangência da 

Declaração dos Direitos Humanos. 

Criada, nos EUA, a Lei Sarbanes-Oxley em resposta aos numerosos escândalos corporativos e 

contábeis envolvendo grandes empresas. 

                                                

118 É um documento, ou melhor, um movimento, que visa a estabelecer um código de ética planetário, para 

orientar as pessoas, os governos e as organizações (privadas e de interesse público). 

Dentre as questões levantadas, a Carta da Terra busca incentivar as empresas a serem sustentáveis, contribuindo 

para a erradicação da pobreza e o fortalecimento das comunidades locais, além de seu papel básico de promover 

o desenvolvimento econômico (COSTA, 2007). 
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2003 1,2 bilhões de litros de resíduos tóxicos vazaram do reservatório da fábrica Cataguazes 

Indústria de Papel, no município mineiro de Cataguazes, contaminando o leito dos rios, 

num dos piores acidentes ecológicos do País, dizimando a fauna e deixando 600 mil 

pessoas sem água. 

O escândalo Parmalat vem à tona, revelando fraudes contábeis da ordem de cinco bilhões de 

dólares. 

2004 A International Organization for Standardization - ISO anuncia a elaboração de um novo 

padrão ISO para a gestão da responsabilidade social de organizações públicas ou privadas. 

Entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, após ratificação pela Rússia. 

2005 O Presidente Lula assina a MP 327/06 autorizando o plantio de soja transgênica no 

Brasil. 

Presidência do G-8 declara as mudanças climáticas, o assunto mais importante a ser enfrentado 

pela comunidade global a longo prazo. 

Bovespa lança o Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE, inspirado no Dow Jones 

Sustainability Índex.119 

Avaliação Ecossistêmica do Milênio, estudos iniciados em 2001, aponta para degradação 

acelerada de ecossistemas ao redor do mundo. 

Aumentam em número e gravidade os sinais indicativos de mudanças climáticas. 

O Parlamento Europeu proíbe os fabricantes de brinquedos de usar seis tipos de substâncias 

químicas tóxicas, que envenenariam crianças. 

2006 Lançamento do Relatório Stern sobre a Economia das Mudanças Climáticas. 

 

                                                

119 O ISE é um índice que mede o retorno de uma carteira composta de empresas com comprometimento com a 

responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial. Tais ações são selecionadas entre as mais negociadas na 

Bovespa em termos de liquidez e são ponderadas na carteira pelo valor de mercado das ações disponíveis à 

negociação. 
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Tabela 9 -  Relação PIB X Receitas das maiores empresas no mundo – 2008 

1 United States 14.266.201 

2 Japan 5.048.634 

3 China 4.757.743 

4 Germany 3.235.463 

5 France 2.634.817 

6 United Kingdom 2.198.163 

7 Italy 2.089.555 

8 Brazil 1.481.547 

9 Spain 1.438.356 

10 Canada 1.319.137 

11 Rússia 1.254.651 

12 Índia 1.242.641 

13 Switzerland 484.132 

14 Belgium 461.489 

15 Royal Dutch Shell 458,361 

16 Exxon Mobil 442,851 

17 Poland 422.965 

18 Wal-Mart Stores 405,607 

19 Sweden 397.703 

20 Saudi Arabia 379.500 

21 Austria 374.417 

22 Norway 368.962 

23 BP 367,053 

24 Taiwan Province of China 357.344 

25 Venezuela 353.469 

26 Greece 338.250 

27 Iran, Islamic Republic of 331.757 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/387.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/2255.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/6327.html
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28 Denmark 308.323 

29 Argentina 301.331 

30 South Africa 277.379 

31 Thailand 266.434 

32 Chevron 263,159 

33 Finland 242.328 

34 Total 234,674 

35 ConocoPhillips 230,764 

36 Colombia 228.614 

37 United Arab Emirates 228.578 

38 Ireland 226.771 

39 ING Group 226,577 

40 Portugal 219.844 

41 Israel 215.727 

42 Hong Kong SAR 208.847 

43 Sinopec 207,814 

44 Malaysia 207.350 

45 Toyota Motor 204,352 

Fonte: FMI e revista Fortune 

 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/385.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/6350.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/327.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/7700.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/10694.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/6752.html

