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Introdução 
 

Nas últimas décadas, um tema tem sido persistente nas discussões mundiais, o 

desenvolvimento sustentável. Contudo, a maior parte da população mundial não tem 

conhecimento e informação suficiente para compreender o que venha a ser 

desenvolvimento sustentável. 

 

Realmente, atribuir significado teórico a um conjunto de processos, atitudes, atores sociais 

e filosofias, não é uma tarefa simples. Desde o final dos anos 60, inúmeros teóricos ao 

redor do mundo vêm elaborando diversas teorias sobre o tema em questão e diversos 

debates teóricos foram travados no mundo acadêmico para se chegar a uma definição sobre 

o que é o desenvolvimento sustentável. 

 

Toda esta onda de transformação, refutações e discussões teóricas, só traduzem o 

surgimento de um novo paradigma econômico e social que estava iminente desde fins da 

Segunda Guerra Mundial. Duas guerras mundiais seguidas transformaram a comunidade 

internacional, todos os setores da vida social foram atingidos e um novo sistema político e 

econômico surgiu juntamente com um conjunto de novas teorias e ideais. Foi exatamente o 

que aconteceu a partir dos anos 50, o mundo passou a funcionar de uma forma diferente e, 

o “temor” de um novo incidente global, uniu diversas nações num interesse comum, a 

PAZ. 

 

Durante todo o período do entre guerras e do pós-guerra, as principais organizações 

internacionais foram criadas e diversos atores sociais começaram a emergir  no sistema 

internacional e a tomar novas funções políticas, econômicas e sociais. O Estado-nação, aos 

poucos, foi abdicando de suas funções em prol do crescimento político e econômico das 

corporações.  

 

Acompanhando as transformações ocorridas na história mundial, as empresas se tornaram 

os principais atores sociais do século XXI e como conseqüência deste ganho de 

responsabilidades e poder, elas vêm incorporando ao seu perfil, valores, preceitos éticos e 

morais que antes ficavam a par de suas funções.  

 

Conscientes da magnitude destes conglomerados industriais e da sua nova 
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responsabilidade social, os consumidores passaram a intervir diretamente nas decisões de 

diversas multinacionais e as firmas começaram, desta forma, a priorizar a qualidade de sua 

imagem perante os seus clientes. A sociedade civil e o surgimento dos movimentos de 

massa contemporâneos passaram a ter um papel fundamental nos rumos financeiros e 

econômicos das empresas. 

 

Os primeiros movimentos ambientais tiveram início no final da década de 70 com o Clube 

de Roma e, a partir de então, diversas conferências internacionais sobre o tema tornaram-

se freqüentes no cenário mundial. A última conferência mundial sobre o meio-ambiente, 

ocorrida em dezembro de 2007 na cidade de Bali, capital da Indonésia, obteve alguns 

avanços muito promissores como a redução das taxas permitidas de emissões por 

desflorestamento e a promoção de programas de transferência de tecnologia. Todavia, este 

é um tema muito complexo e para se chegar a um consenso mundial, muitas cimeiras ainda 

virão. 

 

Portanto, ao longo desta dissertação discorreremos sobre todo o processo econômico, 

político, histórico e social que levaram as principais multinacionais a se tornarem um dos 

principais atores sociais comprometidos com a sustentabilidade do planeta. 

 

O principal objetivo da tese foi comprovar a importância das empresas para o 

desenvolvimento sustentável global através de uma investigação extensiva da bibliografia 

disponível sobre o tema e de uma pesquisa investigativa sobre a multinacional brasileira, 

Vale . 

 

A delimitação temporal da tese compreende o período da década de 20 até os dias atuais, 

porém algumas partes da tese, por motivos de comprometimento com a explicação do tema 

principal, foram abordadas além do período determinado. 

 

O texto foi dividido em cinco capítulos.  No primeiro capítulo, discorreremos sobre o 

fenômeno da globalização e suas implicações para a sociedade contemporânea. O segundo 

capítulo, falaremos diretamente sobre a troca progressiva de papéis entre o Estado e as 

empresas e a principal função destas na atualidade. No capítulo seguinte, iremos remontar 

todo processo histórico e teórico da construção do novo paradigma do desenvolvimento 

sustentável. No penúltimo capítulo, acompanhando a linha de raciocínio proposta nas 
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páginas anteriores, falaremos sobre o foco principal do trabalho, o novo papel das 

empresas na sociedade contemporânea, as origens e definições da Governança 

Corporativa. O último capítulo da tese serve como um verificador dos temas discutidos 

anteriormente, faremos um trabalho investigativo sobre a principal multinacional brasileira 

e os benefícios gerados por ela a sociedade brasileira e as comunidades estrangeiras onde 

filiais da empresa foram estabelecidas. 
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Capítulo 1. A Globalização 

1. O início da globalização 
 
A globalização é um fenômeno muito discutido atualmente pelos sociólogos, economistas, 

antropólogos, entre outros, e sua origem e abrangência causa muitas controvérsias. Ela 

também trouxe à discussão diversos temas que antes não eram vistos com relevância pelas 

grandes potências. Todavia, diante da dimensão mundial atual da maioria das atividades 

industriais, econômicas e sociais questões como, a proteção ao meio ambiente e a 

responsabilidade social das empresas, apresentam-se como cruciais para a sustentabilidade 

do mundo contemporâneo. 

 

Para compreendermos a globalização, precisamos primeiramente compreender todo o 

processo de interdependência entre as nações que teve início em meados do século XIX e 

permanece ainda nos dias atuais.  

  

A revolução industrial possibilitou a boa parte da Europa Ocidental e aos Estados Unidos 

um crescimento econômico extraordinário. As suas indústrias estavam produzindo sem 

cessar, gerando um grande excedente de produção e os mercados nacionais não estavam 

sendo suficientes para suprir tamanha oferta de produtos. A sociedade industrial 

caracterizava-se pela evolução tecnológica e pelo predomínio da utilização da razão 

humana na análise, interpretação e soluções de problemas.  Portanto, um equilíbrio de 

mercado só seria possível novamente através do escoamento desta produção para novos 

mercados através de uma maior liberalização comercial. 1  

 

Em 1870 vigorava o sistema monetário do padrão ouro  e o princípio de orçamento 

equilibrado. Neste período, a Grã-Bretanha atribui todo o seu sucesso econômico ao 

mercado livre e ao livre sistema de comércio, e por benefícios próprios, começa a forçar os 

demais países a adotarem estas medidas. Esse ideal foi concretizado por dois economistas 

britânicos, mentores dessa concepção liberal, David Ricardo, com a lei das vantagens 

comparativas, uma das bases fundamentais do comércio exterior e Adam Smith, conhecido 

como o pai do Liberalismo2. 

                                                 
1 G. Tenório (2004).  

2 H. Chang (2002) 
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Dessa forma, entre 1860 e 1880, vários países europeus reduziram suas proteções tarifárias 

substancialmente, ao mesmo tempo em que o resto do mundo era forçado a praticar Free-

trade através do colonialismo. Os Estados Unidos, neste período, continuaram a utilizar-se 

de altas tarifas protecionistas para assegurarem o desenvolvimento pleno de suas 

indústrias. Mesmo com tais medidas sendo adotadas, nos fins do século XIX, afirma-se 

que o protecionismo era o principal instrumento político adotado pelos países 

industrializados, ou seja, eles forçavam suas colônias e ex-colônias a praticarem o livre 

comércio, mas eles mesmos não adotavam essas medidas3. 

 

Esse movimento de liberalização econômica, mesmo que não tenha ocorrido em todos os 

países, aprofundou o processo de internacionalização econômica, política e cultural no 

mundo contemporâneo, que já havia iniciado no século XV com a expansão marítima. 

 

Contudo, há dois períodos cruciais, que marcam o aprofundamento desse processo de 

globalização nos séculos XIX e XX: o primeiro compreende os anos de 1820 a 1914 e, o 

seguinte, tem início nos anos 1960 e perdura até os dias atuais. Esses períodos ficaram 

conhecidos como vagas da globalização pelos autores ingleses Baldwin e Martin, em seu 

paper de 1999: Two waves of globalization: Superficial Similarities, Fundamental 

Differences4.   

 

O principal critério utilizado por Baldwin e Martin para a criação desses dois períodos foi 

à diferenciação institucional e tecnológica que ocorreu durante essas duas fases, que 

trouxeram mudanças significativas para a comunidade e para a economia internacional 

como um todo. 

1.1 A  Primeira Vaga 
 

A primeira vaga da globalização compreende um período ainda pré-industrial, onde alguns 

aspectos da globalização atual ainda não estavam presentes, como por exemplo, a 

liberalização financeira. Nessa época, a industrialização estava concentrada em apenas 

                                                 
3 H. Chang (2002) 

4 R. Baldwin et al. (1999)  
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algumas partes do mundo, os EUA e parte da Europa Ocidental, que compreendem hoje os 

chamados países do Norte. As demais áreas do globo eram coadjuvantes nesse processo 

como fornecedores de matéria-prima e mercado consumidor para os produtos excedentes 

dos países participantes da revolução industrial. A maioria das nações que compõem essa 

área do globo, hoje compreende o que nós denominamos países periféricos, ou países do 

Sul5. 

 

Dentro desse contexto, as desigualdades econômica, cultural, política e financeira se 

estabeleceram entre os países do Norte e os países periféricos que iniciaram os seus 

processos de industrialização tardiamente, durante ou próximo da segunda vaga da 

globalização6.  

 

Enquanto uma parte pequena do mundo estava prosperando com o advento da 

industrialização, a grande maioria encontrava-se num processo inverso de 

desindustrialização e aumento da desigualdade e da pobreza.  

 

Embasados na teoria ricardiana das vantagens comparativas, estes países passaram a se 

concentrar na produção de bens primários, aqueles que eles possuíam maior vantagem 

comparativa, visto que, comparado aos países industrializados muitos destes tinham um 

parque industrial obsoleto e aquém da demanda e das exigências internacionais7. Além 

disso, um outro problema, os custos de transação, também dificultava os ganhos com o 

comércio pelos países não industrializados. Douglas North já dizia que os economistas não 

levavam em conta os custos envolvidos no comércio, considerando-os irrelevantes diante 

das conseqüências positivas para a economia, enquanto que para ele era a chave da 

performance econômica8. 

 

Dessa forma, estabeleceu-se no sistema internacional, a Divisão Internacional do Trabalho, 

onde os países pobres passam a assumir o papel de meros fornecedores de matéria-prima 

barata e os países industrializados tornam-se fornecedores exclusivos de produtos 

industrializados muito mais caros, por serem intensivos em mão-de-obra especializada e 

                                                 
5 R. Baldwin et al. (1999)  

6 H. Chang (2002) 

7 H. Chang (2002) 

8 D. North (1989) 
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tecnologia.  

 

Todavia, para a efetivação da troca entre esses dois tipos de nação, os países não-

industrializados levavam uma desvantagem grande, pois uma unidade da sua pauta de 

exportação valia muito menos do que uma unidade exportada pelos  países 

industrializados, estabelecendo assim, uma desigualdade significativa entre esses países 

que aumentou ainda mais com a segunda vaga da globalização.  

 

Além disso, o comércio internacional na época não possuía nenhum mecanismo ou órgão 

internacional de controle, que garantisse o estabelecimento de uma troca justa entre os 

países.  Inúmeros mecanismos de beneficiação dos produtores nacionais, como dumping e 

subsídios, eram praticados pelos governantes dos países industrializados9.  

 

Foi somente com a criação do GATT em 1947, que este comércio internacional, 

inicialmente sem regras, passa a se tornar um pouco mais justo para os países mais pobres. 

O GATT tinha como principal objetivo promover a multilaterização do comércio 

internacional. As principais práticas adotadas foram: a abolição de restrições quantitativas 

no comércio, a redução de barreiras tarifárias e a adoção de políticas de igualdade de 

tratamento entre os países, através da cláusula da nação mais favorecida, do princípio da 

reciprocidade e da não discriminação e da proibição do dumping. 

 

Contudo, no período entre 1914 e 1960, houve um retardamento do processo de 

globalização, devido à eclosão das duas grandes guerras mundiais. No fim da Primeira 

Guerra Mundial, esse comportamento liberal começa a mudar, e reiniciasse um movimento 

de levantamento das barreiras tarifárias devido a forte instabilidade política e econômica 

vivenciada no período. Entre os países que adotaram essa medida, destacam-se Alemanha, 

Japão e Estados Unidos, sendo esse último ressaltado, devido a Grande Depressão de 

1929, ocorrida principalmente depois da adoção da Tarifa Smoot Hawley10 e a quebra da 

Bolsa de Nova York. 

 

A década de 20 foi destinada à reconstrução e restauração da Europa arrasada pela 

Primeira Guerra Mundial, mas apesar disto, a crise que se deu ao final desta foi uma crise 
                                                 
9 R. Baldwin et al. (1999)   

10 H. Chang (2002) 
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de superprodução, ou seja, a máquina capitalista estava em um de seus estágios mais 

avançados e produtivos da história em relação à oferta de mercadorias. Todavia, o grande 

problema foi justamente o excesso de oferta, já que a demanda era insuficiente para 

equilibrar a balança da oferta e procura, sucedendo a crise. Outro problema da crise de 

1929 está ligado ao sistema financeiro, que era extremamente despreparado e desregulado 

para resistir ao grau de complexidade e gravidade que se caracterizou esse colapso.11 

 

A explosão da crise foi um dos principais fatores para que uma Segunda Guerra de 

dimensões globais voltasse a acontecer, pois essa crise abalou profundamente a 

credibilidade do modelo capitalista liberal, já que todos os países que foram afetados pela 

crise adotavam esse regime econômico, os que não foram, adotavam um regime 

alternativo, como na URSS, através de uma economia centralizada. 

 

Portanto, os países, para se recuperarem e voltarem a crescer, tornaram-se mais 

protecionistas, adotando uma política que evitava a concorrência externa através da defesa 

do mercado nacional, aumentavam as zonas de influência comercial, com o objetivo de 

obter um crescimento nas trocas com o mercado externo, assim como proporcionava um 

maior acesso às matérias-primas. Essa política protecionista desencadeou o acirramento da 

disputa imperialista em vigor nos continentes africano e asiático 12. Isto levou a uma 

mudança brusca em quase todas as nações relevantes no sistema internacional em relação 

as suas políticas econômicas, interna e externa no pós-crise. 

1.2 A Segunda Vaga 
 

Todavia, a segunda vaga da globalização veio para aprofundar  o processo de globalização, 

novos elementos passam a fazer parte do cotidiano econômico dos países, como por 

exemplo, os fluxos de capitais de curto e médio prazo, visto que, os de longo prazo já 

existiam no primeiro período, novas organizações internacionais, entre outros.13 

 

Esse novo fluxo de capital, sem controle por parte das autoridades nacionais, trouxe ainda 

mais incerteza ao mercado internacional, facilitando o alastramento de crises financeiras 

                                                 
11 C. Alves (2002, p.42) 

12 C. Alves (2002, p.40) 

13 R. Baldwin et al. (1999)  
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ao redor do globo, principalmente nos países em vias de desenvolvimento. O capital de 

curto prazo não contém nenhum fundamento produtivo, apenas especulativo, e por ser 

altamente volátil, deixa os países receptores reféns da vontade dos detentores desse capital, 

fazendo com que montantes significantes de capital saiam do país de uma hora para outra, 

gerando um grande caos econômico e desespero aos políticos dessas nações. 

 

Várias mudanças também ocorreram no campo das relações internacionais no pós-guerra. 

As duas guerras mundiais causaram uma comoção generalizada na sociedade mundial em 

relação a todos os malefícios gerados por ela e ao mesmo tempo, despertou uma aversão 

global à guerra, possibilitando a criação das organizações multilaterais contemporâneas 

que hoje conhecemos como a ONU, o FMI, o Banco Mundial e o GATT, que mais tarde se 

tornou a OMC. 

 

Em 1977, Nye e Keohane14 retomam a idéia de interdependência e faz a conexão com a 

questão da paz, ou seja, os países estão tão dependentes uns dos outros econômica e 

politicamente que a guerra se tornou tão onerosa que acaba por ser descartada das 

estratégias da maior parte dos Estados. Hirst e Thompson também comungam da mesma 

visão, como exposto claramente na passagem abaixo: 

 

“A guerra torna-se-ia o recurso das sociedades falidas e economicamente 
atrasadas e das forças políticas dirigidas por objetivos irracionais, como 
a homogeneidade étnica ou a religião. Esse mundo livre para o comércio 
é o sonho do liberalismo econômico clássico desde sua origem.15” 

 

Dessa forma, seguindo a linha de raciocínio desses teóricos, a guerra passa a ser 

completamente contrária aos interesses da nova ordem econômica mundial, o liberalismo, 

e os governantes passam a vê-la como último recurso a ser empregado em situações de 

risco.  

 

Contudo, há alguns autores que ainda acreditam na possibilidade da guerra. Segundo 

Friedman16, mesmo diante de todo esse discurso, a guerra não está abolida, já que para se 

defender a honra e os valores de uma nação, alguns Estados podem chegar ao fim de todas 

                                                 
14 K. Waltz (1999) 

15 P. Hirst (1998, p.291) 
16 K. Waltz (1999) 
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as conseqüências, mesmo sendo este ato custoso e, nos dias contemporâneos, 

economicamente sem fundamento. 

 

Todavia, as fronteiras entre as nações estão se pulverizando, favorecendo o alargamento do 

comércio internacional e, conseqüentemente, das grandes corporações, que desse modo, 

passam a ter disponíveis mercados e fontes de matérias-primas ilimitadas. Os interesses 

econômicos passam a prevalecer e os mercados começam a tomar lugar das políticas 

internas e externas dos países.17. 

 

Alguns críticos apontam também para o fato de que o fenômeno da globalização se realize 

apenas no sector econômico e financeiro, onde os fluxos de capitais fluem livremente entre 

a maioria dos países, e praticamente, todos do hemisfério Norte. 

 

De uma forma geral, a globalização acaba por ser uma homogeneização geral dos 

costumes, dos produtos, das riquezas, taxa de juros, lucros, enfim, o mundo se torna um. 

Esse processo intensificou-se mais com o fim da Guerra-fria e a imposição de um único 

modelo político econômico do capitalismo e da democracia liberal.  

 

Alguns autores também adotam concepções diferentes a respeito do surgimento do 

fenômeno da globalização. Por exemplo, segundo Friedman18, a globalização seria um 

fenômeno norte-americano que se iniciou na década de 1990 e se tornou um fenômeno 

inevitável, sem chance de escolha para as nações, sendo estas automaticamente envolvidas 

e dominadas pelo mercado, e as que ficaram de fora, acabaram por enfrentar as mazelas da 

globalização. 

 

Dadas todas as transformações ocorridas durante os últimos anos, desde o início da década 

de 1990, podemos afirmar que a globalização é claramente um processo irreversível. A 

partir da década de 90, as crises financeiras chamaram a atenção para um novo aspecto: o 

caráter financeiro da globalização. 

 

O grande problema da globalização é que países grandes e fortes economicamente como, 

por exemplo, os Estados Unidos, estão se tornando cada vez mais independentes dos 
                                                 
17 K. Waltz (1999) 

18 K. Waltz (1999) 
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países menores, são praticamente auto-suficientes, e estes tomam o processo contrário, 

tornando-se cada vez mais dependentes desses gigantes. Por exemplo, segundo Paul 

Krugman19, os Estados Unidos produzem cerca de 90% dos produtos e serviços que eles 

próprios consomem. Dessa forma, alguns autores como Hirst e Thompson (1998) 

defendem a idéia de que o mundo está menos interdependente do que no passado. Segundo 

eles, a existência de uma economia globalizada é irreal, visto que, as nações mais ricas 

continuam a ser dominantes20.  

 

Retomando a teoria do aumento da interdependência entre as nações, os Estados, diante 

dessas transformações, são constantemente pressionados a se adaptarem às novas 

realidades, principalmente em relação às inovações tecnológicas, que podem fazer com 

que eles fiquem no topo ou na base do desenvolvimento, dependendo de suas 

performances. O meio, o sistema competitivo, selecionará esses Estados pelos seus 

respectivos sucessos.  

 

Diante desse quadro de mudanças constantes, os governos tendem a se proteger de 

diferentes formas, mas isso não diminui a tendência de perda do monopólio da soberania 

interna de seus países.  

 

O surgimento de novos atores no sistema internacional foi um dos fenômenos da 

globalização que mais interferiram, na vida social, política e econômica dos países ao 

redor do mundo. Os novos atores como as ONGs, as grandes empresas multinacionais, as 

organizações internacionais como a ONU, OMC, Banco Mundial, FMI, muitas vezes 

interferem mais na política e na economia de um país do que o próprio governo21.  

 

Tomando como exemplo as multinacionais, em paralelo com sua atuação através das 

fronteiras, as empresas fundem-se, associam-se, comercializam tecnologia, produtos e 

capacidades específicas, ao mesmo tempo em que competem por mercados. Para tanto, sua 

estrutura requer constantes transformações, em busca da eficiência e agilidade 

indispensáveis a sua sobrevivência, entre as quais podemos destacar a crescente 

preocupação com o meio ambiente, o desenvolvimento social da população local ao qual a 

                                                 
19 K. Waltz (1999) 

20 P. Hirst (1998) 

21 K. Waltz (1999) 
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empresa está instalada, com o aperfeiçoamento, a segurança e bem-estar de seus 

trabalhadores, tomando para si, em alguma medida, atribuições outrora a cargo dos 

Estados nacionais22. 

 

O aumento de filiais desses grandes conglomerados industriais possibilitou uma maior 

troca cultural entre os países sedes e os países filiais.  Essa interligação possibilitou 

também uma internacionalização das regras e padrões de qualidade dos produtos, de 

gestão, normas de conduta e regulamentos das empresas multinacionais, que agora já não 

devem agir sustentavelmente apenas dentro do seu território, mas também em territórios 

ultramarinos23. 

 

Durante o aprofundamento deste processo de globalização ocorrido durante a segunda 

vaga da globalização, os fluxos internacionais de capital, tecnologia, conhecimento e 

pessoas também aumentaram vertiginosamente através dos três meios principais pelos 

quais a globalização se concretizou: a privatização, a liberalização dos mercados e a 

desregulamentação financeira24. Dessa forma, precisamos entender como o comércio 

internacional e o fluxo de investimento direto estrangeiro influenciaram o crescimento 

destes meios através de análises empíricas e estatísticas. 

2. O Investimento Direto Estrangeiro (IDE) 
 

O processo de integração acelerou bastante nos últimos anos, principalmente, através dos 

principais canais da globalização econômica: o comércio, o investimento direto estrangeiro 

e as transferências internacionais de tecnologia e conhecimento25.  

 

Segundo a definição retirada do artigo de Terezinha Saracini e Nilson de Paula: 

 
“O investimento direto estrangeiro (IDE), numa perspectiva 
ampla, refere-se à transferência de capacidade produtiva e 
controle de ativos, na medida em que "novas plantas" são 
construídas (greenfield investment), resultando em novas filiais 
e/ou são incorporadas por meio de fusões e aquisições. A forma 
"tradicional" de investimento envolve o estabelecimento de 

                                                 
22 J. Stiglitz (2006) 

23 J. Kleinert (2001) 

24 R. Baldwin et al. (1999)  

25 J. Kleinert (2001) 
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plantas produtivas em mercadosestrangeiros e expressa a 
internacionalização produtiva respaldada por uma crescente 
mobilidade do capital associada ao desenvolvimento tecnológico 
e à transferência de conhecimento”26. 

 

 

Dentre os vários benefícios do IDE podemos destacar: a capacidade de gerar emprego, 

aumentar a produtividades, transfererir conhecimento e tecnologia, aumentar as 

exportações e contribuir para um maior desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. 

 

Através da observação dos fluxos de IDE ao longo das décadas de 80 e 90, chegou-se a 

conclusão que ele ocorre de forma alternante e cíclica e em grupos setoriais e temporais.  

 

Para entendermos melhor o funcionamento dos fluxos de IDE, devemos analisar o 

paradigma de OLI. O paradigma de OLI foi criado para explicar a lógica de funcionamento 

do IDE e determinou como pontos chaves desta teoria as três principais vantagens da 

multinacionalização. A primeira delas é a Ownership Advantage ou vantagem específica da 

firma, que nada mais é do que ativos intangíveis que uma empresa tem cujo seus 

concorrentes, não são capazes de possuir dentro de um determinado período de tempo. A 

segunda vantagem, a da deslocalização, se refere ao benefício que a empresa pode adquirir 

realocando sua atividade produtiva para outro país que ofereça vantagens superiores à da 

sua sede. A Terceira e última vantagem é a da internalização, ou seja, a capacidade que 

uma empresa tem de aumentar seus lucros através de suas próprias capacidades ao invés de 

lucrar cedendo esse conhecimento para outras empresas27.  

 

Contudo, antes de aprofundarmos nossas análises sobre IDE nas últimas duas décadas, 

devemos entender qual a mudança política-econômica ocorrida no final da década de 80 

que  influenciou uma mudança radical nos fluxos de IDE, principalmente em relação aos 

países em desenvolvimento. 

2.1 O Consenso de Washington e a  Meta - narrativa 
 

Certamente, o surgimento do Consenso de Washington em 1989, veio para reafirmar e 

                                                 
26 T. Saracini (2006) 

27 J. Kleinert (2001) 
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promover as novas leis do mercado, trazendo para o mundo um novo contexto econômico, 

o do ajustamento estrutural. Nestas novas leis estava incluído um pacote macroeconômico 

de mudanças que exigiam dos países orçamentos balanceados, desregulamentação 

econômica, abertura de mercado, promoção de investimentos estrangeiros e moeda estável. 

Essas medidas criadas pelo Consenso de Washington pretendiam orientar os governos dos 

países em vias de desenvolvimentos e os organismos internacionais na avaliação e 

facultação dos fundos internacionais de ajuda28.  

 

No entanto, ao longo dos tempos, com a crise da América Latina e o exemplo de 

crescimento do leste e sul asiático, vários autores vieram contestar as políticas emanadas 

pelo Consenso. Neste debate, destaca-se a figura do economista Joseph Stiglitz, que 

salientou a importância de se alargar o consenso para áreas não-econômicas, enfatizando a 

boa governança e a luta contra a pobreza e a saúde como prioridade das políticas estatais. 

 

Essas novas metas ficaram conhecidas como pós-consenso de Washington e, mais tarde, 

trouxeram análises mais profundas sobre o desenvolvimento, com Amartya Sen e a criação 

do  índice de desenvolvimento humano (IDH) e a criação dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio29. Segundo, Stiglitz (1999), o Consenso de Washington não 

ofereceu as respostas adequadas à questão do desenvolvimento, submetendo este a uma 

obsessão antiinflacionária e chega a questionar a própria eficácia dos programas de 

privatização. 

 

Na sua crítica, Stiglitz aborda temas como a qualidade das instituições de apoio aos 

mercados, o voto e a parceria na regulamentação dos Estados, além da sua preocupação em 

relação às economias nacionais e o ambiente internacional. Exalta também que o 

desenvolvimento deve ser visto como um processo particular de cada nação, isto é, cada 

uma possui sua própria trajetória para o processo de desenvolvimento.30 Para Stiglitz, só é 

possível um crescimento sustentável com a mudança radical de pensamento por parte de 

toda a sociedade e assim mudanças institucionais começam a ocorrer e políticas de boa 

governança passam a ser implementadas31. 

                                                 
28 J. Willianson (2003) 

29 S. Maxwell (2005) 

30 J. Stiglitz (1999) 

31 J. Plaje (2008) 
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Com o desenvolvimento das críticas de Stiglitz surge à temática da meta-narrativa, que 

corresponde a uma expansão em mais dez pontos da agenda de reforma proposta por John 

Willianson em 1989. Essa nova diretriz tem como base os Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio, originada do documento de Declaração do Milênio elaborado pela ONU. Estes 

objetivos agregam temas muito relevantes para a mudança da política e da sociedade 

global, entre eles podemos destacar: o combate à pobreza, a melhoria das políticas 

macroeconômicas; a melhor administração dos gastos públicos; a importância da boa 

governança; a segurança; a melhoria da performance dos países periféricos e o 

desenvolvimento do comércio internacional32. 

 

Essa nova meta-narrativa representa um compromisso entre os dois paradigmas o 

Consenso de Washington, de Willianson (2003), e o do Pós-Consenso de Washington, de 

Stiglitz (1999), em favor da idéia de abertura e de uma abordagem orientada para o 

mercado, enfatizando a empatia entre as instituições e o capital humano. Karl Polanyi  

(1992) também defende esse ideal de integração entre instituições e o mercado, ao 

defender a idéia de que uma economia de mercado precisa de uma sociedade de mercado, 

padrões institucionais e leis que viabilizem a mercantilização das relações econômicas, 

garantindo que as atividades de produção e distribuição de bens e serviços se processem 

sob a égide da lógica das trocas33.  

2.2 As mudanças e tendências nos fluxos de IDE, conhecimento e tecnologia 
 

Na primeira metade da década de 80, o comércio externo era a forma mais importante de 

integração econômica, já na segundam metade, os fluxos de IDE tiveram um aumento 

significativo, principalmente entre os países da OCDE, tendo os EUA como o maior 

receptor, cerca de 40% do total. 

 

 Até meados da década de 90, com a implementação de medidas neoliberais do Consenso 

de Washington, houve um aumento significativo do número de privatizações ao redor do 

mundo e do fluxo de IDE para os países em desenvolvimento34.  

                                                 
32 S. Maxwell (2005) 

33 K. Polanyi (1992) 

34 J. Kleinert (2001) 
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As mudanças de política econômica, nos países em desenvolvimento, fortaleceram suas 

economias tornando-as mais atrativas ao investimento direto estrangeiro e na segunda 

metade dos anos 90, a China e o sudeste asiático se tornam os alvos preferidos dos IDEs. 

Por exemplo, em 1996, 12% do total dos IDEs foram destinados exclusivamente para a 

China35. 

 

Um outro fenômeno da globalização é o rápido crescimento pelo qual o novo know-how e 

a tecnologia expandem sobre as fronteiras nacionais, especialmente entre os países 

desenvolvidos. As multinacionais são atualmente, os veículos mais importantes de 

transferência de conhecimento ao redor do mundo36. 

                

O serviço de conhecimento das sedes é produzido em casa e exportado para as filiais 

estrangeiras das multinacionais e o crescimento do comércio nos serviços da sede contribui 

para o aumento no comércio de serviços entre os países envolvidos na troca37. 

 

A transferência internacional de conhecimento e tecnologia, medida como pagamentos de 

royalties e taxas de licenciamento, cresceu a mesma taxa que os fluxos de IDE nas últimas 

duas décadas. A partir de análises estatísticas dos fluxos de IDE, foi observado que os 

países desenvolvidos são os principais receptores de fundos derivados do pagamento de 

royalties, do uso de tecnologias importadas e de taxas de licenciamento38. 

 

As multinacionais têm vantagem comparativa na produção de mercadorias intensivas em 

tecnologia por possuírem uma maior capacidade para desenvolver e absorver novas 

tecnologias. A maior parte de todos os pagamentos pelo uso de tecnologias importadas 

vem dos países desenvolvidos. A concentração regional é mais forte no lado dos receptores 

de royalties e taxas de licenciamentos39. 

 

Com o crescimento do fluxo de IDE, o conhecimento e a tecnologia são alargados quase 

que imediatamente para outros países desenvolvidos. Este fenômeno pode também ser 
                                                 
35 J. Kleinert (2001) 

36 J. Kleinert (2001) 

37 J. Kleinert (2001) 

38 J. Kleinert (2001) 

39 J. Kleinert (2001) 
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observado se analisarmos o aumento das aplicações de patentes ao longo dos últimos anos.  

 

As patentes são aplicadas não somente pelas autoridades do país doador (home country), 

mas também pelas autoridades externas. Os registros de patentes são muito custosos, 

portanto, algumas empresas optam por transferirem suas filiais para países estrangeiros 

que oferecem uma redução de custos.  Diante desta situação, o processo de penetração de 

mercados estrangeiros não somente por exportações, mas também por produção em países 

estrangeiros se acelera. Com a disseminação do conhecimento e da tecnologia, a 

fiscalização sobre o uso indevido destes, ou seja, o não pagamento de royalties e a quebra 

de patentes, aumentaram em vários países40. 

 

Contudo, a internacionalização da produção do conhecimento não ocorreu em conjunto 

com a globalização do comércio e da produção, a parte majoritária da pesquisa & 

desenvolvimento ocorreu nos países sede das multinacionais. O crescimento dos fluxos de 

conhecimento dos países sede para os países receptores reflete a dependência da produção 

internacionalizada nas sedes dos serviços de P & D que é complementada pela companhia 

– (parent company)41. 

           

Como vimos, o fluxo de IDE aumenta a cada dia, assim como a transferência de 

multinacionais para o Sul. No entanto, o rápido crescimento das economias emergentes e, 

por conseguinte, o aumento das suas exigências em relação às companhias estrangeiras, 

fará com que essas empresas, no futuro, sejam “obrigadas” a desenvolver novas 

tecnologias e estratégias sustentáveis que estejam no mesmo padrão de exigência de seus 

países de origem. Por conseguinte, o nível de vida dessas populações e da riqueza de seus 

países sofrerá um aumento significativo no futuro 42. 

3. O Comércio Internacional 
  

Desde o fim da 2º GM, o comércio internacional colaborou para a integração econômica 

mundial. As taxas de crescimento econômico excederam e muito as taxas de crescimento 

                                                 
40 J. Kleinert (2001) 

41 J. Kleinert (2001) 

42 L. Hart (2004) 
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de produção apontando para um aprofundamento da integração43. 

                

Assim como os outros fluxos, o de IDE, o de conhecimento e tecnologia, o comércio é 

mais intenso entre os países desenvolvidos. 

               

Em relação ao tipo de comércio, nas últimas duas décadas, o comércio de serviços cresceu 

um pouco mais rápido que o comércio de mercadorias. 

               

A maior parte do comércio, especialmente entre os países desenvolvidos, ocorre entre a 

mesma indústria (comércio intra – indústria), isto é explicado principalmente pela 

existência de concorrência imperfeita nos mercados globais44. Segundo informações  

oficiais da UNCTAD, cerca de 1/3 do comércio internacional é intrafirma45. 

              

O desenvolvimento de um novo grupo de modelos de comércio internacional foi motivado 

pelas descobertas empíricas da composição do comércio, especialmente as altas porções de 

comércio intra – indústria.46       

                

As importações de mercadorias intermediárias e matérias–primas representam quase 

metade do total de importações dos países desenvolvidos, devido às diferenças nas trocas 

de bens entre os países. 

                

A maior parte dos insumos usados na produção de mercadoria nas indústrias intensivas em 

tecnologia, normalmente, vem da mesma indústria. Seu processo produtivo envolve vários 

estágios diferentes, com diferentes exigências47. 

  

Um dos principais motivos para importação de bens intermediários se resume em três 

pontos: a diferença de conteúdo dos produtos; a liderança tecnológica de uma companhia 

em um país estrangeiro e o estabelecimento de networks que aumenta o comércio 

intermediário quando as companhias internacionalizam suas produções48. 

                                                 
43 J. Kleinert (2001) 

44 J. Kleinert (2001) 

45 Site official da UNCTAD, acessado em 02-10-08. 

46 J. Kleinert (2001) 

47 J. Kleinert (2001) 

48 J. Kleinert (2001) 
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Desde que o comércio total passou por um forte aumento nas últimas três décadas e 

cresceu mais rápido que a produção, os insumos importados usados na produção vêm 

aumentando relativamente mais que os nacionais49.  

        

Países pequenos tendem a depender muito mais dos insumos importados do que os países 

maiores, isto devido à existência de economias de escala na sua produção. Países grandes 

podem suportar todo estágio de produção em vários produtos diferenciados mais 

facilmente que os países menores50. 

         

O aumento da produção nas filiais estrangeiras e a expansão do comércio internacional são 

apontados como uma das razões para o crescimento nas importações de bens 

intermediários51. 

 

Houve uma expansão do network das multinacionais devido às relações de comércio 

intensas entre intra-indústrias (“parent companies”) e filiais, o que levou ao crescimento 

do comércio e da produção no exterior. A substituição de exportações pela produção  no 

exterior é uma forma de as multinacionais contornarem as barrreiras à entrada52. 

 

As multinacionais têm tido uma importante posição no comércio internacional. O 

comércio é cada vez mais intra–indústrial e uma parte deste novo tipo de comércio é de 

bens intermediários. O comércio intra-sectorial é típico dos países desenvolvidos e as 

firmas multinacionais têm um peso importante neste comércio53. 

A globalização é um processo que converte economias nacionais separadas em uma 

economia mundial integrada, isto inclui um aprofundamento e um alargamento de uma 

integração econômica. 

             

Em suma, o uso intensivo destes três canais de globalização promoveu a integração 

econômica dando uma nova cara ao comércio internacional. Somente para 

exemplificarmos em número o poder das multinacionais nos dias atuais, pelo menos 80% 
                                                 
49 J. Kleinert (2001) 

50 J. Kleinert (2001) 

51 J. Kleinert (2001) 

52 J. Kleinert (2001) 

53 J. Kleinert (2001) 
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de todo comércio internacional está conectado a pelo menos uma multinacional. Portanto. 

não há como evitar que o papel das empresas no mundo contemporâneo englobe muito 

mais elementos do que no inicio do século XX e que antigo atores do sistema 

internacional, como o Estado, passem a dividir com este novo ator novas responsabilidade 

não apenas econômicas mas também políticas e sociais. 
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Capítulo 2. O Estado e as empresas: os principais atores sociais 
  

1. O papel do Estado na sociedade contemporânea 
 

Apesar do advento da globalização, o Estado-nação ainda continua a ter um papel 

primordial no sistema internacional contemporâneo. Mesmo não sendo mais um ator 

soberano, mas sim um integrante deste sistema, tão importante quanto os demais, a 

principal função do Estado passa a ser a legitimação dos mecanismos de governabilidade 

supranacionais e subnacionais e o controle e defesa da sua população, visto que, defender 

uma soberania plena num mundo globalizado e integrado como o de hoje, é algo muito 

complexo.54  

 

Uma poderosa “arma” do Estado-nação continua a ser o controle fiscal, sua capacidade de 

obter rendimentos através da aplicação de impostos sobre sua população. Isso representa 

um meio eficaz de ampliação da governabilidade social, através da ampliação do acesso à 

educação e saúde pública aos seus cidadãos mais carentes, decorrentes do dinheiro da 

arrecadação de impostos da população mais abastada e, principalmente, das grandes 

empresas. Até poucos anos atrás, o Estado tinha grande poder sobre a economia de seus 

países, através da adoção de políticas econômicas dirigidas, como foi o caso das medidas 

keynesianas adotadas em meados do século XX, pelas principais nações européias e pelos 

Estados Unidos55. 

 

Ao longo do século XX, o papel do Estado perante a sociedade sofreu mudanças radicais, 

do total controle sobre a economia e política ao papel secundário de apenas gestor.  

  

O pós-guerra foi marcado por um longo período de prosperidade. Um par perfeito fora 

formado, a escassez de capital da Europa arrasada pela guerra unida ao excesso de capital 

proveniente do crescimento econômico norte-americano, fruto das duas guerras mundiais e 

do seu papel de principal fornecedor de armamentos bélicos, alimentos e tecidos. 

Paralelamente a esse episódio uma política de descolonização teve início na África e na 

Ásia, já que com o fim do imperialismo, a presença de colônias no mundo contemporâneo 
                                                 
54 P. Hirst (1998) 

55 P. Hirst (1998) 
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já não era mais justificada56. 

  

Portanto, as décadas de 50 e 60, em termos de projeção do Estado, foram marcadas por um 

predomínio deste perante a sociedade. Vivia-se a era de ouro do capitalismo, do pleno 

emprego e do crescimento acelerado moldados pelas políticas intervencionistas 

keynesianas. Acreditava-se que para a manutenção de toda essa prosperidade, a 

manutenção da administração econômica do Estado era essencial57.  

 

Contudo, uma expansão econômica nestes moldes, no modelo capitalista, não dura para 

sempre. Como já dizia Schumpeter, o capitalismo é um modelo composto por ciclos 

econômicos periódicos de expansão, contração, recessão e recuperação, que surgem e 

desaparecem de acordo com as transformações e inovações decorrentes do sistema 

capitalista. Portanto, o clico ascendente de crescimento econômico do pós-guerra, termina 

em 1973 com a primeira crise do petróleo, se agravando em 1979 com o segundo choque e 

as decorrentes guerras do Golfo58. 

 

O conflito ideológico existente entre as duas superpotências, EUA e URSS, marcados por 

diversos conflitos beligerantes indiretos ao longo de toda Guerra Fria, reforçava a 

necessidade de um Estado forte, intervencionista capaz de defender e liderar o seu povo 

em caso de guerra. Porém, com o fim desse conflito em 1991, já não havia mais esta 

necessidade e o plano econômico se torna preponderante em relação ao político e, 

conseqüentemente, as instituições econômicas mais poderosas, as empresas, passam a 

assumir um papel mais relevante dentro do quadro político-econômico do sistema 

internacional.  

 

O Estado-nação perdeu aos poucos a sua função de administrador econômico efetivo para 

se tornar um administrador político dos serviços sociais e públicos e no plano externo, tem 

a sua importância resumida em mera autoridade local no sistema internacional59. 

 

Dessa forma, o modelo do welfare state centrado na figura do Estado como provedor de 

                                                 
56 E. Hobsbawn (1995) 

57 E. Hobsbawn (1995) 

58 E. Hobsbawn (1995) 

59 P. Hirst (1998) 
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todos os serviços públicos e principal responsável pelo bem-estar social, não foi suficiente 

para enfrentar as mudanças ocorridas no modelo capitalista ao longo do século XXI.  

 

Todo esse foco de responsabilidade sobre o Estado tornou-o, ao longo do tempo, incapaz 

de realizar todas as suas tarefas isoladamente, enfraquecendo-o como poder político 

central devido ao aumento do seu corpo burocrático e dos gastos governamentais. Aos 

poucos, essas atividades concentradas em torno do Estado, foram sendo compartilhadas 

com outros agentes sociais. Dentre esses novos atores sociais, os que mais se destacaram 

como provedores de serviços “gratuitos” a sociedade foram as empresas e as ONGs60. 

 

A liberalização comercial ocorrida com o advento da globalização permitiu que a política 

se desvinculasse quase que completamente da economia, possibilitando uma alocação dos 

recursos por parte dos investidores muito maior, através de uma menor intervenção do 

Estado na economia, marcando o fim definitivo da Era Keynesiana. A diminuição, nos 

custos de produção, possibilitada pela fabricação dos produtos em larga escala decorrente 

da abertura dos mercados, diminuiu muito o custo e conseqüentemente, aumentou o lucro 

e a influência destas empresas no mundo. 

 

A descentralização da produção e outras mudanças importantes no sistema de gestão, o 

declínio dos movimentos trabalhistas organizados e das intermediações corporativistas em 

meados do século XX, também ajudaram a diminuir a centralidade dos processos políticos 

nacionais.  

 

A intervenção estatal é vista, hoje em dia, como uma estratégia nacional prejudicial à 

saúde econômica do país, pois faz com que a economia perca competitividade no sistema 

internacional. Além disso, o menor controle do Estado em outros setores da sociedade 

como o social, possibilitou maior liberdade à população nacional dentro do seu próprio 

território, diminuindo assim os conflitos étnicos e religiosos dentro desses países mais 

democráticos e liberais. O papel do Estado passa a ser meramente administrativo, como 

escreve Hirst e Thompson (1999) em seu livro: 

 
“O declínio da centralidade da política de nível nacional, da 
guerra, do conflito de classe e da revolução, da administração 

                                                 
60 F. Neto (2001, p.47) 
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econômica efetiva e da reforma social livra as forças políticas da 
necessidade de cooperarem contra os inimigos externos ou de 
colaborarem internamente para manter a prosperidade 
nacional”61. 

 

O Estado-nação não tem mais o poder político e econômico de alguns anos atrás, quando 

as decisões de uma nação influente no Sistema Internacional, causavam mudanças em 

todas as demais. Hoje em dia, um conjunto de atores internacionais possui, muitas vezes, 

mais influência do que os governantes dentro de seus próprios territórios nacionais.  

 

No entanto, a soberania do Estado-nação não pode ser questionada, independente do seu 

papel na sociedade e do seu grau de influência no sistema internacional, os seus poderes 

sobre a população e sobre o seu território nacional, dão lhe um poder único. Até agora, 

nenhuma outra instituição conseguiu interferir ou realizar essa função.   

 

Além disso, outras funções do Estado, como por exemplo, a elaboração e execução das leis 

e a própria administração pública, são cargos que nenhuma outra instituição seria capaz de 

prover e que é essencial para a existência das sociedades nacionais. Em meio à sociedade 

pluralista contemporânea, marcada pela diversidade cultural, social, política e econômica, 

a existência de um poder coercivo capaz de manter a ordem e a paz social, se torna cada 

vez mais importante. A unidade nacional é primordial para a existência e a manutenção da 

ordem social, e o único capaz de prover essa união é o Estado. 

 

A soberania é algo alienável, os Estados-nação não abdicam desta função, mas sim 

compartilham-na com outras instituições, dependendo do seu grau de interesse e influência 

diante dos demais países e dentro das organizações internacionais. E nesse jogo de cessão, 

os Estados adquirem novas funções e responsabilidades que também lhes trazem 

benefícios e possibilita a criação de organizações internacionais e outros atores dentro do 

sistema internacional62.  

 

Somente os Estados-nação têm legitimidade para transferir soberania a outras instituições e 

também para reconhecer a soberania de outros Estados-nação. A legitimidade dos Estados-

nação é conseguida através do apoio da população dentro do seu território nacional. 
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Os Estados-nação apesar de terem assumido um papel secundário em muitos setores da 

economia mundial contemporânea, continuam fundamental para a existência de uma 

ordem internacional, eles legitimam todas as decisões dos organismos e instituições 

internacionais, além de serem os principais negociadores e porta-vozes da população 

nacional, propriamente dita. Por exemplo, para uma lei internacional ter legitimidade 

dentro do território nacional, esta deve ser primeiramente aprovada internamente pelos 

seus políticos e por sua população. Todavia, os Estados, mesmo que indiretamente, estarão 

sempre influenciando os rumos da política e da economia internacional63. 

 

Diante do crescimento e fortalecimento do fenômeno da globalização, o papel da lei 

internacional tende a aumentar e dessa forma, a existência e o fortalecimento dos Estados-

nação, como fontes de soberania e legitimidade nacional, continua essencial não só em 

termos políticos, mas também em termos econômicos e culturais. 

 

O novo papel do Estado permitiu que uma nova realidade social se estabelecesse e um 

novo conceito de welfare state se formou, menos concentrado na figura do Estado e 

baseado em novos princípios como o do associativismo, autogoverno e da 

sustentabilidade.  

 

O ativismo social verificado na sociedade contemporânea foi impulsionado principalmente 

pelo surgimento do empreendedorismo social. A proposta principal do empreendedorismo 

social foi o desenvolvimento da sociedade através de transformações sociais 

impulsionadas pela empresa em parceria com a população, o Estado e outros agentes 

sociais. Dessa forma, o empreendedorismo social criou um novo paradigma das ações 

sociais das empresas, diferentes das demais citadas acima. 

 

Segundo os autores Fróes e Neto (2001), as principais características desse novo 

paradigma são: orientação para resultados; investimento em projetos sociais inovadores; 

ênfase na busca da civilização das cidades, promoção da cidadania responsável; fomento 

de uma nova ética da responsabilidade social; ter nas empresas cidadãs os seus principais 
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agentes de mudanças sociais significativas; entre outros64. 

 

Acompanhando o surgimento de um novo paradigma social, um novo paradigma dos 

negócios também surgiu para adequar o posicionamento e as atitudes da empresa a nova 

realidade social. O antigo paradigma dos negócios era dominado pelos “vícios” dos 

antigos modos de produção, onde preocupações com o desperdício, a poluição, o bem-estar 

da comunidade e o meio-ambiente não estavam em pauta. Um novo mundo, transformado 

e mais preocupado com a evolução da sociedade e a erradicação da miséria humana e da 

destruição ambiental só será possível com o exercício pleno da responsabilidade social 

sustentável por parte das corporações, da sociedade e dos Estados. 

2. As empresas e a nova racionalidade social 
 

Segundo Neto e Froes (2001), a globalização acelerou o processo de degradação do meio 

ambiente e da sociedade devido, principalmente, ao rearranjo espacial das atividades 

produtivas das empresas, além de ter aumentado a concentração de renda e de capital em 

todo o mundo65. 

 

Contudo, para entendermos melhor esse processo, começaremos primeiramente, 

destrinchando os tipos de economia existentes na atual conjuntura global, segundo o autor 

Stuart L. Hart (2004), que consiste em basicamente três tipos distintos: a economia de 

mercado, a de subsistência e a economia da natureza.   

 

Numa economia de mercado, as empresas estão em busca da situação mais vantajosa para 

elas em termos de redução de custos e aumento de lucro. Dessa forma, na transição do 

paradigma do crescimento econômico para o do desenvolvimento econômico, as indústrias 

poluidoras dos paises desenvolvidos se mudam para os países emergentes para fugirem de 

leis ambientais e trabalhistas rígidas, da pressão moral dos consumidores e da concorrência 

das demais empresas. Esse deslocamento das empresas acelerou o processo de urbanização 

das nações do Sul, o que provocou um crescimento descontrolado das cidades, gerando 

sérios problemas sociais e ambientais nas principais metrópoles dessa região66. 
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A economia de subsistência está presente ainda em muitos países emergentes, 

principalmente os do continente asiático e africano. Esta economia é composta 

basicamente por atividades agrícolas exercidas por mão-de-obra familiar. Com o 

crescimento da economia de mercado, esta economia vem se tornando cada vez mais 

precária e degradando ainda mais o meio ambiente e, dessa forma, colocando em risco o 

meio de sobrevivência de milhões de pessoas que ainda vivem desta economia67. 

  

Quanto maior o espaço e a dificuldade de obtenção de recursos necessários à 

sobrevivência da família, maiores são as chances de aumento reprodutivo desta, já que 

uma família mais numerosa representa mais mão-de-obra, e conseqüentemente, mais 

degradação e mais pobreza. O mais preocupante nesse tipo de economia, para o bem-estar 

social como um todo, é que as pressões de sobrevivência a curto prazo, sempre forçam o 

rápido crescimento das populações rurais que adotam práticas que causam, a longo prazo, 

a devastação das florestas, dos solos e a poluição das águas 68. 

 

Por último, a economia da natureza consiste nos recursos renováveis e não-renováveis que 

a natureza nos oferece. No entanto, o grande problema do crescimento sem 

sustentabilidade é que justamente os recursos renováveis estão se esgotando, o homem não 

está dando o tempo suficiente para a natureza fazer a sua reposição natural. O uso indevido 

dos solos, da água e das florestas está provocando a extinção da flora e da fauna, a erosão 

dos solos, o aumento no buraco da camada de ozônio, devido à liberação de CO2 na 

atmosfera, entre outras calamidades. Em suma, a atividade humana, atualmente, está 

excedendo a sustentabilidade em escala global69. 

 

A interdependência e a colisão desses três tipos de economia provoca o agravamento da 

degradação ambiental e social. Após a análise desses três tipos de economia, Stuart chega a 

uma conclusão final sobre o futuro das nações emergentes. Segundo Stuart, o crescimento 

acelerado de algumas economias no mundo subdesenvolvido, tem contribuído para o 

aumento do consumo de matérias-primas e commodities, podendo provocar a longo-prazo, 

uma queda no preço desses bens. Com isso, o preço da maior parte dos bens produzidos 
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pelos países em desenvolvimento tende a cair, diminuindo o poder de compra e 

aumentando a dívida externa destes. Portanto, mesmo ciente de que mudanças no sistema 

capitalista estejam ocorrendo com o processo de globalização, ainda existem muitas 

empresas e governos agindo de forma selvagem e se esse comportamento não se alterar, o 

caos social e ambiental se perpetuará ao longo do tempo70. 

  

O processo de globalização e desregulação permitiram que as grandes corporações se 

tornassem, em muitos casos, mais poderosas financeiramente e até politicamente do que o 

próprio Estado. Elas vêm se tornando cada vez mais poderosas através de fusões, 

aquisições e alianças estratégicas. Esse processo vem provocando o fechamento de 

milhares de micro e pequenas empresas diariamente em diversas partes do globo, visto que 

estas acabam não conseguindo competir com empresas tão poderosas. 

  

As estatísticas mostram claramente o poder dessas empresas: 

 Entre as 100 maiores economias do mundo, 51 são empresas, somente 49 são 

Estados-nação. A economia da Mitsubishi é maior que a da Indonésia, que possui a 

quarta maior população do mundo. 

 A junção das receitas de vendas das 200 maiores corporações é igual a 28% do PIB 

mundial, enquanto que menos de 1% da população mundial tem participação na 

propriedade das empresas, ou seja, toda essa riqueza corporativa só beneficia uma 

pequena parte da elite global, indo de encontro aos princípios democráticos de 

governo.  

 Essas mesmas 200 empresas empregam somente 18.8 milhões de pessoas, menos 

de 1% da população mundial71. 

  

Conseqüentemente, essas mudanças, causadas pela globalização, fizeram com que o 

campo econômico se sobrepusesse ao campo político, e esse novo agente econômico, 

passou a dominar no cenário internacional, possibilitando o surgimento de uma nova 

racionalidade econômica. 

        

Essa nova racionalidade econômica, implementada pelas transnacionais, trouxe diversos 

efeitos maléficos para a sociedade contemporânea. Como reação imediata a essa mudança 
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econômica, uma nova racionalidade social concomitantemente a uma nova racionalidade 

econômica, surgiu para contrabalançar esse novo poder consagrado as empresas. 

 

A nova racionalidade social buscou se adequar às mudanças estruturais que a nova ordem 

econômica trouxe para a sociedade. Com o domínio por completo das multinacionais, o 

Estado e a própria sociedade viraram atores coadjuvantes no cenário nacional e 

internacional. Velhos fantasmas sociais como o desemprego, a violência urbana e o caos do 

sistema de saúde e de educação pública, voltaram a fazer parte do cotidiano político e 

econômico de vários países. Dessa forma, uma mudança comportamental das empresas era 

indispensável para que um caos social e econômico sistêmico não viesse a eclodir72. 

  

As principais características dessa nova racionalidade social são: as empresas passam a ser 

os principais agentes sociais; o foco das ações sociais passa a ser a comunidade e não mais 

a sociedade; a ênfase na prática da solidariedade passa a ser empresarial e não local ou 

regional; o desenvolvimento da sociedade passa a ser atingido a partir das ações sociais 

empresariais; e, o novo investidor social deixa de ser o Estado e é substituído pela 

empresa73.  

  

Neste contexto, a empresa torna-se o grande investidor social e principal agente de 

desenvolvimento local e regional.  

 Segundo Neto e Froes: 

 
“Para as empresas, a lógica dominante é a realocação de suas 
atividades produtivas com o foco na maximização das vantagens 
tecnológicas, no aumento da produtividade, na busca da eficiência 
e na primazia do Mercado”74. 

 

Seguindo esta lógica, as empresas projetam seus orçamentos e distribuem seus recursos ao 

redor de suas filiais espalhadas pelo mundo. Portanto, esse sistema produtivo é complexo 

demais para ser mudado, daí a importância de uma mudança comportamental da empresa 

em termos de responsabilidade social e não em termos de produção. 

  

Dessa forma, a empresa diante de um Estado enfraquecido e uma sociedade apática, no 
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que diz respeito a movimentos sociais significativos por mudanças, passa a ser o único ator 

social com força e poder capaz de sustentar e promover o bem-estar da comunidade e a 

frear a degradação ambiental. 

   

O primeiro passo das corporações nesse novo papel foi tentar conciliar o exercício da 

responsabilidade social empresarial com a racionalidade econômica vigente sem deixar 

que elas se tornassem conflituosas entre si. O que se propõe é uma forma nova de juntar o 

setor social ao econômico através da colaboração de todos os agentes envolvidos, os 

governos locais, a comunidade, as empresas e as ONGs, deixando de lado o Estado central 

como ator político central e tendo como líder as grandes empresas. 

  

A idéia dessa nova racionalidade social, sob a liderança das grandes empresas era 

aproximar os consumidores das companhias, tornando-os parceiros da comunidade, 

evitando que novos conflitos entre a sociedade e a indústria voltasse a acontecer como na 

época da Revolução Industrial e dos movimentos sindicalistas em tempos mais 

contemporâneos.  

   

A perseguição pelo lucro é algo que nunca deixará de acontecer, já que é vital para a 

sobrevivência de qualquer empresa e para a saúde econômica de uma nação, o que mudou, 

foi o caminho traçado pelas empresas para atingirem essa meta. Em outras palavras, 

Milton Santos enfatiza essa prática englobando também a ação dos consumidores como 

agentes movidos pela necessidade do consumo e da acumulação de dinheiro, que só tem 

esse objetivo alcançado quando conseguem maximizar seus salários através da venda do 

seu próprio trabalho75. 

  

A lógica do mercado, de acordo com as palavras de Froes e Neto (2001), é movida pela 

tríade poder-consumo-dinheiro que geram mecanismos de competitividade. Desse círculo 

surge o que eles denominam a ética do dinheiro, que está ligada a essa busca incessante 

pelo lucro e a acumulação de capital por parte das empresas e dos indivíduos.  

  

Esta ética caracteriza a racionalidade econômica contemporânea onde todo o tipo de 

atitude, por mais oportunista, individualista e vazia de moral que seja, é justificada pelo 

                                                 
75 F. Neto (2001) 



 32

fim último que é o dinheiro. A ética do dinheiro acaba gerando na sociedade violência, 

corrupção e diversos outros tipos de injustiça social, causando uma situação de quase 

completo caos. Nesse momento, a ética do dinheiro se transforma na ética da 

irresponsabilidade social76. 

 

Não podemos falar de ética sem falarmos de cultura e sistemas culturais. O antropólogo 

americano Leslie A. White em sua obra “O conceito de sistemas culturais: como 

compreender tribos e nações” ao discorrer sobre a função da cultura no mundo 

contemporâneo, enfatiza que na nova era da civilização humana, os direitos e valores 

humanos são substituídos pelos direitos de propriedade e cita clássicos gregos, como 

Creonte para justificar a sua tese: 

 

“O ouro é o pior dos males que jamais, afligiram a humanidade; 
arruína as nossas cidades, expulsa seus nativos para solo estranho, 
corrompe o coração puro, e volta a mente virtuosa para as mais 
baixas ações; supremo artífice de fraude, fonte de toda a maldade. 
(fala de Creonte, rei de Tebas, em Antígona, de Sófocles, 260-
65)”77.  

 

A partir da análise desta pequena fala de Creonte, destacada por White, podemos discorrer 

sobre todos os males vividos autalmente pela sociedade contemporânea e sobre o  principal  

“vilão” da nossa sociedade, a luta incessante  pelo poder e o dinheiro. 

 

A sociedade contemporânea está envolvida por sistemas culturais que apoiam atitudes 

completamente contrárias aos preceitos da liberdade e democracia tudo em nome do 

enriquecimento cada vez maior de uma elite global poderosa e aquém das mazelas 

humanas atuais. Fábricas ao redor do mundo utilizam-se de trabalho infantil como mão-de-

obra barata, produtos maléficos a saúde e adulterados são vendidos indiscriminadamente, 

diversos crimes ambientais são praticados todos os dias sem punição, campos agrícolas 

inteiros estão sendo utilizados para a produção de bens enquanto a produção de alimentos 

essencias a dieta da maior parte da populaçào está diminuindo e encarecendo a 

alimentação de milhares de famílias. Enfim, segundo White, os sistemas culturais estão 

agindo rapidamente no sentido de tornar a Terra inabitável78. 
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Observando as culturas primitivas, White conclui que ao longo do tempo, a humanidade 

retrocedeu em termos de sustentabilidade social e ambiental, tudo em nome da sustentação 

de um paradigma econômico que pregava o individualismo, o bem-estar social do 

indivíduo e de sua propriedade, e não da sociedade como um todo. A quebra paradigmática 

se deu com a Revolução Agrícola, durante a Pré-Hitória, que pôs fim aos povos nômades e 

permitiu o surgimento da propriedade privada e das primeiras vilas e cidades. 

 

Douglas Muschett (1997) em seu livro An Integrated Approach to Sustainable 

Development, dá exemplos de algumas civilizações antigas que agiam sustentavelmente no 

Norte da África, como Cartagena, atual Tunísia e Egito. Cartagena antes de ser 

conquistada pelos Romanos, possuía alimentos e recursos naturais suficientes e bem 

distribuídos para sustentar mais de um milhão de habitantes através da adoção de práticas 

agrícolas sustentáveis pela sua população. Contudo, com a chegada dos Romanos, 

Cartagena tornou-se um mero fornecedor colonial de alimentos. Toda estrutura pré-

existente de agricultura de subsistência foi transformada em uma cultura exploratória de 

plantation, transformando as ricas e férteis terras de Cartagena em áridas, inférteis e 

impróprias para o plantio, acabando com séculos e séculos de uma comunidade que vivia a 

base de uma economia sustentável e harmônica .  

 

Outro exemplo dado pelo o autor é do Egito, que desde a época da Cleópatra sustentou 

uma economia agrícola sustentável através da exploração racional do Rio Nilo, 

principalmente durante o período de várzea nas cheias da Primavera. Esse processo se 

manteve por milhares de anos até seu fim no século XX, após a construção da represa de 

Aswan, que trouxe sérios impactos ambientais a região acabando com a estabilidade da 

estrutura agrícola sustentável que permaneceu na região por diversas gerações79.   

 

Milhares de anos se passaram e a nova sociedade pautada nos direitos da proprievade 

privada se desenvolveu e formou sistemas culturais mais complexos. Contudo, o 

antropólogo Morgan não nos deixa perder as esperanças no que diz respeito a capacidade 

humana de agir mais sustentavelmente perante a sociedade. Segundo Morgan, na passagem 

destacada por White da obra Anciety Society: 
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“...uma simples carreira  de proprietário não é o destino final da 
humanidade... a igualdade de direitos e privilégios ... prenuncia o 
plano subsequente, mais elevado, a que a experiência, a 
inteligência e o saber conduzem com firmeza. Será um 
renanscimento em forma mais elevada, da liberdade, igualdade e 
fraternidade dos antigos clãs (grifos de White)”80. 

  

Contudo, somente a implementação de uma nova ética, de conteúdo moral oposto a este, 

poderia levar a sociedade a caminhar novamente para a tranqüilidade, a justiça e a paz.  

Dessa forma, surge a nova ética da responsabilidade social, que vai basear-se no ensino e 

na aprendizagem de comportamentos sociais responsáveis, no revigoramento do diálogo 

civilizatório, no resgate da cidadania, na glorificação do associativismo, da cooperação e 

da solidariedade social, na restauração da relação entre os setores da vida social e do 

domínio da territorialidade81. 

    

Em termos de responsabilidade das multinacionais em relação ao desenvolvimento 

sustentável, discute-se a necessidade de seleção de investimentos das multinacionais em 

países subdesenvolvidos em termos de condições ambientais e sociais, buscando sempre 

alcançar os mesmos padrões estabelecidos nos países desenvolvidos82. 

              

Em algumas situações, onde há desrespeito aos Direitos Humanos e falta de democracia, 

as multinacionais com todo seu poder político e econômico têm o dever moral de 

pressionar os governantes desses países a tomarem atitudes mais socialmente responsáveis. 

No entanto, muitos vêem tal atitude como um intervencionismo desapropriado, que fere a 

soberania do Estado83. 

 

Há uma pressão sobre as grandes corporações, em relação à aplicação de um padrão global 

de gestão, produção e funcionamento das multinacionais, ou seja, elas terão de agir da 

mesma maneira, não importando o país em que elas estejam instaladas.  

 

A globalização levou a uma padronização das condutas das multinacionais, visto que, suas 
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atitudes estão sendo constantemente monitoradas e julgadas pelos consumidores de todos 

os cantos do mundo através das várias pontes de telecomunicação existentes, como por 

exemplo, TV, Internet, Radio, entre outros. Desta forma, estas são “forçadas”, cada vez 

mais, a se desenvolverem de uma maneira sustentável para acompanhar a evolução das 

concorrentes e não perder clientes84. 

  

Muitas transnacionais insistem em dizer que já aplicam esse tipo de política, mas a 

realidade desmente tal afirmação. Muitas destas empresas defendem ações de 

responsabilidade a nível local que atendam as necessidades específicas de cada região, 

tendo esta posição como a mais adequada. Contudo, quando as legislações dessas regiões 

se apresentam fracas, as empresas têm o dever de pressionar os políticos a serem mais 

rígidos e protegerem a população local e o meio-ambiente da maneira mais adequada 

possível85. 

  

Alguns estudiosos defendem a idéia de que há certos casos em que as multinacionais não 

devem investir em países que desrespeitam certos valores universais como, por exemplo, 

os Direitos Humanos. Outros defendem a idéia de que as multinacionais antes de 

investirem diretamente nesses países, devem usar o poder econômico e político que 

possuem para pressionar as autoridades desses países a mudarem suas atitudes em prol do 

bem-estar social e da preservação do meio-ambiente. Portanto, se tais medidas não 

funcionarem, as multinacionais devem se retirar do país que não se adequar a essa nova 

realidade sócio-ambiental, preservando seus preceitos éticos e morais, mesmo que tal 

atitude venha prejudicar a economia interna do mesmo86. 

  

O peso do papel das multinacionais no sistema internacional atualmente aumenta o grau de 

responsabilidade destas com a própria sociedade. É inegável, a importância das 

transnacionais para a criação de um mundo mais sustentável, por isso, estas devem sempre 

ser seletivas em seus investimentos privilegiando aqueles que não prejudiquem a 

sociedade nem a natureza, além de buscarem estabelecer os mesmos padrões de 

implementação de suas unidades tanto no Sul quanto no Norte87. 
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Dessa forma, podemos concluir que somente através de mudanças iniciais no 

comportamento dessas corporações, em relação ao desenvolvimento sustentável, será 

possível uma transformação em outros campos da sociedade como o político, através de 

inovações nas políticas públicas, e no próprio comportamento do indivíduo na sociedade, 

alterando seus hábitos diários, como por exemplo, a diminuição do consumo, o uso do 

transporte coletivo, a menor ingestão de carnes, entre outros. 
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Capítulo 3.  O início da preocupação com o desenvolvimento sustentável 

 

 1. A mudança de paradigma: do desenvolvimento econômico ao desenvolvimento 
sustentável 
 

Antes de começarmos a aprofundar o tema do desenvolvimento sustentável, devemos 

primeiramente, entender resumidamente, o processo de mudança conceitual econômico 

ocorrido ao longo do tempo. O primeiro modelo, o de crescimento econômico, já discutido 

nas páginas anteriores, estava centrado na acumulação de capital e foi desenvolvido pelos 

economistas neoclássicos, tais como Meade e Solow. O desempenho econômico de um 

país era medido pelo crescimento do seu Produto Interno Bruto (PIB), cálculo da renda per 

capita, produtividade das indústrias, crescimento da população e renda média da 

população. Contudo este modelo econômico não era o suficiente para satisfazer as 

necessidades da sociedade, visto que, o crescimento econômico não gerava bem-estar para 

toda a população e boa parte da riqueza produzida ficava concentrada nas mãos de poucos 

indivíduos, gerando vários problemas sociais decorrentes desta concentração irracional de 

recursos88. 

 

Dessa forma, um novo modelo foi implementado, o do desenvolvimento econômico. Neste 

novo modelo, a distribuição de riqueza e o bem-estar social passam a ser o objetivo 

principal e para isso, mudanças no âmbito social e político eram necessárias para a 

construção de uma nova sociedade. Portanto, um novo índice econômico muito mais 

complexo, foi criado para se adequar às exigências desse novo modelo econômico, o IDH. 

O principal mentor desse índice foi Amartya Sen, no qual discorreremos mais 

profundamente no decorrer deste trabalho.   

 

Segundo Schumpeter, os dois elementos fundamentais para o sucesso do desenvolvimento 

econômico eram a inovação e o empreendedorismo. Os empresários mais bem preparados 

através da utilização do capital de terceiros, ou seja, dos bancos, desenvolveriam novas 

tecnologias, produtos e formas de gestão que traria o desenvolvimento econômico para a 

sociedade em que eles estivessem atuando89.  

                                                 
88 J. Oliveira et al. (2006) 

89 J. Oliveira et al. (2006) 
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Todavia, assim como o primeiro modelo, o desenvolvimento econômico também continha 

as suas fraquezas. O crescimento acelerado da população e da produção industrial, 

trouxeram novas preocupações, agora, o medo maior que pairava sobre a sociedade estava 

ligado a sustentabilidade da vida presente para que o futuro das próximas gerações não 

fosse prejudicado. Assim surge um novo modelo econômico, o desenvolvimento 

sustentável, no qual discorreremos mais claramente neste capítulo. 

 

Nos primórdios da década de 60, teve início às primeiras discussões sobre degradação 

ambiental que mais tarde deram origem ao termo desenvolvimento sustentável. A disputa 

ideológica entre socialismo e capitalismo fruto da Guerra Fria, desencadeou uma política 

econômica agressiva por parte dos países capitalistas a fim de enfraquecer e impedir a 

expansão do comunismo pelo mundo.  

 

A Terceira Revolução Industrial teve início no pós-guerra e as conseqüências dessa 

mudança vêm causando grandes problemas para sociedade contemporânea através do 

aumento do desemprego, da desigualdade social, do consumismo desenfreado, entre 

outros. Cada uma das revoluções foi marcada pela criação e uso de uma nova fonte de 

energia e de um novo modo de produção. A primeira revolução deve-se a energia movida a 

vapor, a segunda ao petróleo e a terceira e última ao desenvolvimento dos meios de 

telecomunicação e da informática. 

 

Diante de todo esses transtornos ideológicos e de um quadro de crescimento econômico 

acelerado, por parte dos países do Norte e alguns países emergentes do Sul, como o sul e 

leste asiático, Brasil, Índia, China, e África do Sul, várias tensões no mundo acadêmico 

surgiram, uns em defesa das causas periféricas e outros dos países centrais. 

2. Disputas ideológicas 

2.1 O primeiro conflito: Clube de Roma versus Cube de Bariloche 
 

O primeiro choque ideológico em relação ao futuro do planeta foi entre o Clube de Roma, 

tendo como principal representante Meadows, autor do estudo “Limites do Crescimento”, 
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publicado em 1972, e o Clube de Bariloche90 . 

 

O despertar mundial da consciência ecológica teve início em 1968, com a Conferência de 

Paris sobre a Biosfera que lançou em 1971, o programa o Homem e a Biosfera e o Projeto 

MAB da Unesco. Esse projeto, juntamente com os teóricos e defensores de Limites do 

Crescimento, influenciaram a ONU a convocar uma Conferência Mundial sobre problemas 

ambientais em 1972, que ficou conhecido como Conferência de Estocolmo91. 

 

A base de toda a teoria de Meadows é decorrente das discussões revolucionárias do final 

da década de 60 do Clube de Roma. O Clube de Roma se constituiu num grupo de 

estudiosos de diversos nichos científicos que se reuniram em Roma para discutirem sobre 

o futuro do desenvolvimento e crescimento mundial. O principal objetivo era manter uma 

neutralidade política e envolver o maior número possível de estudiosos de diferentes países 

para discutirem os limites do crescimento do mundo moderno e montar um estudo sobre 

isso92. 

 

A maior preocupação do grupo era o crescimento desenfreado da economia dos países 

industrializados e emergentes no pós-guerra, principalmente no que diz respeito ao 

crescimento industrial. Segundo Ophus93, o desenvolvimento econômico gerou uma 

escassez ecológica94. 

 

Os defensores do Clube de Roma defendiam a tese de que uma atitude consciente e 

responsável em relação à utilização dos recursos naturais deveria ser tomada por parte dos 

principais atores da sociedade, como as empresas e o Estado, caso contrário os limites de 

crescimento do planeta seriam atingidos em pouquíssimo tempo. Havia um grande 

otimismo em relação a esse novo paradigma do desenvolvimento sustentável, acreditava-se 

que era possível uma mudança de comportamento para a garantia de um futuro com 

condições econômicas e ecológicas capazes de garantir o sustento e uma boa qualidade de 

vida para todos os habitantes da terra. 

 
                                                 
90 N. Bryan et al. (2004) 

91 M. Souza (1993) 

92 D. Meadows (1972) 

93 D. Meadows (1972) 

94 D. Meadows (1972) 
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Dessa forma, elementos fundamentais da sociedade deveriam ser controlados como a 

população, a produção agrícola e industrial, os recursos naturais e a poluição. A criação de 

uma estratégia global de crescimento sustentável seria necessária para a manutenção da 

vida no planeta. Esta visão marca claramente a metodologia dedutiva utilizada por 

Meadows de priorização do todo sobre as partes, onde um plano global é mais importante 

do que o foco nas especificidades de cada país95.  

 

Segundo, Maria Tereza de Souza (1993), o Clube de Roma defende a contenção do 

crescimento através de uma política mundial que busque um estado de equilíbrio e 

crescimento zero, permitindo a existência de um balanço entre a população do globo e a 

capacidade de produção do planeta na medida das necessidades de sustentação96. 

 

Meadows (1972) defendia a posição dos países centrais ao defender a tese de que o 

crescimento econômico, populacional e industrial são os principais responsáveis pela 

degradação ambiental, pelo aumento da pobreza e desigualdade no planeta. Isso impediria 

que os países periféricos se desenvolvessem, já que para isto, estes teriam que passar pela 

mesma trajetória de crescimento que os países centrais passaram, através do uso intensivo 

de recursos naturais, industrialização agressiva, urbanização a todo custo, etc97.  

 

Contudo, o grande problema que Meadows identifica no seu livro é a produção industrial 

acelerada que se não for controlada racionalmente levará os recursos naturais e energéticos 

do planeta ao esgotamento total. Dessa forma, seu principal objetivo era dar base teórica 

para a construção de um sistema mundial sustentável e capaz de satisfazer as necessidades 

básicas de todos os indivíduos do planeta.  

 

Na passagem abaixo, Meadows resume claramente suas preocupações: 

 

“...os curtos tempos de duplicação de muitas atividades do homem, 
combinados com as quantidades imensas que estão sendo 
duplicadas, nos aproximarão, surpreendentemente cedo, dos limites 
do crescimento dessas atividades.” 98 

 
                                                 
95 D. Meadows (1972) 

96 M. Souza (1993) 

97 D. Meadows (1972) 

98 D. Meadows (1972, p.86) 
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A primeira solução adotada sugerida pelos cientistas do Clube de Roma era a diminuição 

do ritmo de crescimento industrial. Obviamente, esta proposta foi rejeitada pela sociedade 

da época que vivia ainda os anos de ouro do pleno emprego e do consumismo.  

 

No entanto, ela serviu para despertar na sociedade global, a necessidade de se criar fóruns 

de discussão, políticas públicas, conscientização das empresas e da sociedade em relação à 

preservação do meio-ambiente e também alertou sobre os malefícios de um crescimento 

econômico-industrial desordenado. Segundo Meadows, o meio mais eficiente para 

alcançar um ideal de sustentabilidade não seria através da criação e aplicação de novas 

leis, mas sim através da mudança de pensamento da sociedade, só a partir do momento que 

todos se conscientizarem da importância da preservação do meio ambiente e da mudança 

de hábitos, uma nova sociedade compatível com as novas necessidades ambientais e 

sustentáveis será possível. 99 

 

A partir desse momento, a temática meio ambiente e desenvolvimento sustentável passam 

a fazer parte da agenda política da maioria dos países e organizações internacionais100. 

 

O economista Paul Elrich (1974) conseguiu explicar matematicamente toda essa nova 

preocupação com a degradação ambiental através da fórmula EB = PxCxT ,  onde EB 

consiste na carga ambiental, ou seja, tudo o que é absorvido pelo meio-ambiente em 

termos de impacto e agressão ao meio. A variável P refere-se a população, a C ao Consumo 

e, a T a Tecnologia. Portanto, seguindo a fórmula descrita por Elrich para alcançar a 

sustentabilidade é preciso diminuir a carga ambiental através do controle da população, do 

consumo e da invenção de novas tecnologias capazes de frear o crescimento das variáveis 

P e C e de criar riqueza de forma limpa e distributiva101. 

 

Elrich (1974), ao introduzir a variável tecnologia em sua análise, complementou a tese de 

Meadows que não levava em consideração a capacidade humana e tecnológica de se 

adaptar as novas demandas da economia.  

 

 Elrich e Anne (1974) comungavam da mesma idéia de Meadows sobre a importância de se 

                                                 
99 J. Plaje (2008) 

100 D. Meadows (1972) 

101 L. Hart (2004) 
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utilizar sustentavelmente os recursos naturais e econômicos ainda existentes. Dessa forma, 

eles descrevem em sua obra Population, resources and environment, a narração de uma 

crise global que tem como fator principal o excesso de população, assim como nas obras 

de Meadows e Malthus.  O livro fala também sobre a finitude dos recursos naturais do 

planeta e sobre o problema da escassez de alimentos, o que demonstra a atualidade da tese 

dos autores dada a atual repercussão mundial a respeito do mesmo tema102. 

 

Os autores enfatizam a importância de se discutir a desigualdade crescente entre os países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, ressaltando a preocupação em se gerar recursos 

financeiros e econômicos na mesma proporção do crescimento da população para que o 

equilíbrio seja mantido ao longo dos anos. Contudo, a realidade da maior parte dos países 

subdesenvolvidos é que a população está crescendo a proporções muito superiores aos seus 

recursos, gerando crises econômicas, sociais e ambientais sem precedentes na história. 

 

Além disso, o desenvolvimento dos meios de comunicação e o acesso rápido a 

informações globais permitem que qualquer indivíduo do planeta, tenha conhecimento de 

tudo que acontece em qualquer parte do globo. Isto gerou uma consciência global das 

possibilidades e condições de vida tanto de países muito pobres quanto muito ricos, 

gerando o que os autores denominaram “expectativas crescentes” nas mentes dos cidadãos 

de todas as nações. Dessa forma, o nível de revolta e frustração nas populações dos países 

mais pobres aumentou, assim como a pressão sobre os principais organismos privados e 

públicos.103  

 

Porém, as populações dos países desenvolvidos, mais conscientes dos problemas sociais, 

econômicos e ambientais  enfrentados atualmente pelo sistema global, têm plena noção das 

perdas para a sua qualidade de vida, caso essa tendência a crise não seja rapidamente 

revertida. Vários problemas sociais que antes só faziam parte do cotidiano dos países 

subdesenvolvidos agora já começam a fazer parte do dia-a-dia dos países desenvolvidos, 

como: poluição do ar e da água; aumento do número de usuários de drogas; aumento da 

criminalidade; diminuição das liberdades civis; imigração ilegal, entre outros104. 

 

                                                 
102 P. Elrich et al. (1974) 

103 P. Elrich et al. (1974) 

104 P. Elrich et al. (1974) 
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Todavia, o Clube de Bariloche concentrava a sua teoria na importância da tecnologia para 

a construção de um mundo sustentável. Seria através do uso de tecnologias cada vez mais 

avançadas no uso de materiais recicláveis e na economia de energia e recursos naturais na 

produção, que possibilitaria a continuação do crescimento econômico global de uma 

maneira sustentável. Eles eram a favor de um crescimento econômico, mas não nos moldes 

que o capitalismo vinha tomando desde fins da Segunda Guerra Mundial, mas sim, de uma 

forma organizada, planejada previamente, evitando assim o aumento da desigualdade e da 

pobreza105. 

 

A teoria do Clube de Bariloche, portanto, favorecia, mesmo que indiretamente, os 

interesses dos países periféricos, que poderiam dessa forma, continuar o sonho de 

chegarem ao patamar dos países centrais. 

 

Alguns autores, como Douglas Muschett (1997), criticam a teoria de Meadows, tendo-a 

como demasiadamente simplista e limitada por não abordar em sua análise, a adaptação 

humana e tecnológica a este novo paradigma do desenvolvimento sustentável e por 

ignorar, quase que completamente, a Revolução Verde que estava acontecendo no mesmo 

período. Contudo, a Revolução Verde apesar de ter permitido um aumento significativo na 

produção agrícola de diversos países do Sul, provocou também um aumento significativo 

dos latifúndios e das degradações ambientais na área rural, provocadas pelo uso intensivo 

de DST e outros tipos de pesticidas e fertilizantes industrializados. 

 

O objetivo principal da Revolução Verde era aumentar a oferta de alimentos para amenizar 

a fome no mundo através da aplicação de técnicas agrícolas modernas, uso de fertilizantes 

e pesticidas, sementes geneticamente modificadas, entre outros recursos, para aumentar a 

produção agrícola nos países do Sul. Todavia, mesmo com o aumento da oferta de 

alimentos, o problema da fome só aumentou, o problema maior não era a baixa oferta de 

alimentos, mas sim a sua má distribuição pela população mundial. 

 

Vinte e um anos após a primeira publicação do livro Limites do Crescimento, os mesmo 

autores se reuniram novamente e publicaram Beyond the Limits, que nada mais é que uma 

revisão de Limits of Growth levando em conta as mudanças tecnológicas decorrentes 

                                                 
105 N. Bryan et al. (2004) 
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desses últimos anos. Apesar dos autores terem chegado a mesma conclusão do primeiro 

livro, eles nesta nova edição, reconhecem que o avanço tecnológico das últimas décadas 

permitiu um aumento na eficiência do uso de materiais e energia. Portanto, o uso deste 

mecanismo pode controlar o impacto que e o crescimento da população e das empresas 

exerce no meio-ambiente, ou seja, o crescimento econômico e vegetativo passa a não ser 

mais causa direta da degradação do meio-ambiente, já que existem mecanismos 

tecnológicos que podem frear este processo106. 

2.2 O Segundo Conflito: Ecodesenvolvimentistas versus Defensores da Declaração de 
Cocoyok 
 

O segundo conflito ideológico se deu entre os Ecodesenvolvimentistas e os que defendiam 

a Declaração de Cocoyok107. 

 

Maurice Strong uma autora defensora da tese ecodesenvolvimentista, defendia uma idéia 

micro do  desenvolvimento, salientando a importância  de se estudar a cultura e as 

potencialidades locais para se chegar a um plano de desenvolvimento adequado às 

especificidades micro da sociedade. 

 

A autora ressalta a importância da participação das populações na construção desse novo 

modelo de sociedade. No entanto, o que mais caracteriza a sua teoria é a tentativa de 

aproximação dos países periféricos e centrais no que diz respeito ao diálogo permanente 

entre as partes e a  ajuda na diminuição da desigualdade e no alívio da pobreza  das 

economias do Sul através de programas dirigidos ao desenvolvimento sustentável, 

específico para cada região. Podemos dar como exemplo, os PRSP (Poverty Reduction 

Startegy Paper), que são relatórios preparados por especialistas e stakeholders108 nacionais 

e internacionais, juntamente com os técnicos do Banco Mundial e do FMI com o objetivo 

principal de melhorar o desempenho econômico destas nações e reduzir a pobreza absoluta 

através de estratégias e políticas dirigidas à comunidade local109. 

                                                 
106 D. Muschett (1997, p. 6) 

107 N. Bryan et al. (2004) 

108“Termo em inglês amplamente utilizado para designar as partes interessadas, ou seja, qualquer indivíduo ou grupo que possa afetar o 

negócio, por meio de suas opiniões ou ações, ou ser por ele afetado: público interno, fornecedores,consumidores, comunidade, 

governo, acionistas, etc. Há uma tendência cada vez maior em se considerar stakeholder quem se julgue como tal, e em cada 

situação a empresa deve procurar fazer um mapeamento dos stakeholders envolvidos.” Retirado do site do Instituto Ethos. 

109 Site do IMF. http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.asp 
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Podemos ver dessa forma, que Strong parte de um olhar micro, as pequenas comunidades, 

até chegar numa relação macro, o Sistema Internacional110.  

 

 Dentro desta teoria, muitas discussões surgiram a respeito da dependência permanente dos 

países subdesenvolvidos e da dificuldade destes em se desenvolver devido ao 

endividamento externo e a incapacidade de crescimento econômico autônomo. 

 

Uma grande ruptura é feita entre a teoria anterior e a  Declaração de Cocoyok, 1974, 

elaborada pela ONU. Nesta nova teoria, a pobreza local é vista como a principal 

responsável pela degradação ambiental ao invés da exploração desenfreada dos países 

ricos de seus recursos naturais e dos alheios, além da poluição causada pelas suas fábricas 

e o consumo desenfreado da população111. 

 

Os defensores dessa linha ideológica estabelecem uma relação de causalidade entre a 

degradação e a pobreza. A condição precária das populações mais pobres incita-as a 

utilizar excessivamente todos os recursos naturais, principalmente o solo, disponíveis para 

o alívio de sua pobreza, gerando assim a degradação ambiental. 

 

Dentro dessa mesma perspectiva de luta ideológica sobre o melhor meio de se chegar ao 

desenvolvimento sustentável, uma outra tensão se estabeleceu logo após a Declaração de 

Brundtland, entre os defensores da posição da ONU e seus opositores. 

2.3 O terceiro conflito: Defensores versus Opositores da ONU  
 

A ONU foi criada no pós-guerra com o objetivo de ser uma organização internacional 

neutra, capaz de intermediar os conflitos internacionais de modo a impedir que estes se 

transformem numa nova guerra mundial. No entanto, exercer esse papel no sistema 

internacional, palco de infinitas disputas entre as nações e interesses diversos, é algo muito 

complexo. 

 

No início da Guerra Fria, a atuação da ONU, nas mais diversas situações internacionais, 

                                                 
110 N. Bryan et al. (2004) 

111 N. Bryan et al. (2004) 
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mostrou claramente a falta de imparcialidade da organização através do alinhamento claro 

ao bloco capitalista. Isto gerou uma série de questionamentos entre  estudiosos e políticos 

sobre a credibilidade da ONU. Alguns deles delegam a durabilidade da organização a sua 

adaptação funcional as políticas de poder112. 

 

Em relação ao desenvolvimento sustentável, a primeira abordagem da ONU ocorreu em 

1987 com a publicação do relatório de Brundtland. A metodologia adotada para se alcançar 

um melhor desenvolvimento seria através da integração entre as três esferas da sociedade: 

governo, sociedade civil e iniciativa privada. Esses três pilares teriam que lutar juntos para 

o desenvolvimento econômico, social e ambiental113.  

 

Alguns autores definiram o termo desenvolvimento sustentável como sendo a busca pelo 

fim da pobreza, acrescida da preocupação em reduzir a poluição ambiental e o desperdício 

no uso de recursos. Para que esse objetivo fosse atingido, seria necessária uma rediscussão 

mundial sobre os padrões de consumo e de produção e o papel que cada ator social 

passaria a exercer nessa nova sociedade rumo a sustentabilidade.114 

 

Os principais pontos defendidos pelo Relatório de Brundtland são: limitação do 

crescimento populacional; garantia da alimentação a longo prazo; preservação da 

biodiversidade e dos ecossistemas; diminuição do consumo de energia e desenvolvimento 

das tecnologias que admitem o uso de fontes energéticas renováveis; aumento da produção 

industrial nos países não-industrializados à base de tecnologias ecologicamente adaptadas; 

controle da urbanização selvagem e integração entre campo e cidades menores; as 

necessidades básicas devem ser satisfeitas; a comunidade internacional deve proteger os 

ecossistemas supranacionais; guerras devem ser banidas; a ONU deve implantar um 

programa de desenvolvimento sustentável115. 

 

Essa estratégia proposta pela ONU, não considera as especificidades dos países, 

principalmente aqueles menos favorecidos, impondo a industrialização como o melhor 

caminho para se chegar ao desenvolvimento sustentável. Mesmo que tenha sido 

                                                 
112 N. Bryan et al. (2004) 

113 N. Bryan et al. (2004) 

114 M. Souza (1993) 

115 N. Bryan et al. (2004) 
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especificado, que tal industrialização deva ser feita pautada em tecnologias limpas e  o 

avanço da urbanização planejado, o relatório não propõe soluções alternativas como, por 

exemplo, o desenvolvimento através da agricultura familiar,  fonte de renda da maioria das 

famílias em países subdesenvolvidos na África e Ásia116.  

 

Críticos do relatório vêem essa conclusão como mais uma prova da parcialidade da ONU, 

que através da adoção da industrialização como meio de desenvolvimento, favorece o 

interesse dos países centrais, que desejam espalhar suas multinacionais e explorar os 

recursos naturais dos países periféricos, já que a maioria deles já esgotou suas próprias 

reservas. 

 

Como a ONU é vista como uma organização supranacional e voltada para o bem comum 

das nações, os países do Sul, adotaram tal concepção como ideal para o seu 

desenvolvimento e começaram a ver as Multinacionais como fonte de crescimento 

econômico117.  

 

Dessa forma, aderindo a estratégia liberal dos países centrais e favorecendo suas principais 

empresas, os países periféricos começaram a montar as mais diversas estratégias para atrair 

o capital estrangeiro e chegar ao tão sonhado desenvolvimento. Não apenas os 

governantes, mas também as sociedades civis de diversos países aprovaram essa estratégia 

e começaram a ver as Multinacionais como sinônimo de emprego, estabilidade, 

crescimento, desenvolvimento e outras melhorias econômicas e sociais. Portanto, percebe-

se que esta estratégia ajudaria manter a desigualdade existente no sistema internacional 

entre os países, baseado na exploração dos países periféricos por parte dos mais ricos e o 

continuísmo da dependência destes, provando assim que o discurso de neutralidade e 

igualdade da ONU é puramente ideológico118. 

 

Como vimos anteriormente, o desenvolvimento sustentável proposto pelo relatório alia 

economia ao meio-ambiente buscando uma harmonia entre essas duas variáveis. No 

entanto, como esse argumento pode ser sustentado visto que a industrialização, a maior 

responsável pela degradação ambiental dos últimos tempos, é proposta como pilar para o 

                                                 
116 N. Bryan et al. (2004) 

117 N. Bryan et al. (2004) 

118 N. Bryan et al. (2004) 



 48

desenvolvimento sustentável?  

 

No relatório está bem especificado a importância de novas tecnologias sustentáveis, mas os 

únicos que teriam condições para desenvolver tal tecnologia seriam justamente os donos 

das multinacionais. 

 

Um dos críticos da concepção de desenvolvimento da ONU é o autor  Antonio Diegues119, 

que é a favor da construção de sociedades sustentáveis e não de um desenvolvimento 

sustentável global. Segundo o autor, a melhor estratégia seria utilizar as especificidades de 

cada povo e de acordo com a cultura, economia e o relevo local se atingiria a melhor forma 

de desenvolvimento.  

 

Diegues120 não vê a industrialização como única solução, já que a considera um sistema 

econômico sustentável falho, responsável por toda a degradação da nossa sociedade local. 

A cultura de consumismo exorbitante, que levou as populações mais abastadas do mundo, 

a adotarem um ritmo de vida incompatível com o funcionamento, também não pode ser 

imposta a outros povos, pelo contrário, a melhor opção seria adotar o estilo de vida mais 

simples dos países subdesenvolvidos121. 

 

Na obra Enough Is Enough de John Taylor122, o autor discute bem essa questão do 

consumismo, baseado na Teologia ambiental, influenciada pela teologia Judaico-cristã. O 

autor discorre sobre a importância de um consumismo mais responsável que promova a 

satisfação pessoal e a fraternidade, visto que o consumismo aos moldes capitalistas norte-

americanos, só gera mais insatisfação e mais consumo123. 

 

Muschett (1997) e outros autores como Taylor, Addler-Karlsson, Thumberg, Carol e John 

Steinhart, Birch, Rasmussen, e Diegues124, chega a conclusão de que o mais importante 

para se  promover um consumismo responsável é uma mudança radical nos hábitos sociais 

                                                 
119 N. Bryan et al. (2004) 

120 N. Bryan et al. (2004) 

121 N. Bryan et al. (2004) 

122 D. Muschett (1997) 

123 D. Muschett (1997, p. 9) 

124 D. Muschett (1997) 
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de boa parte da população mundial. Segundo Addler- Karlsson125, citado no livro de 

Thumberg126, The Egoism of the rich, cada vez que a população dos países pobres dobra, o 

nível de consumo de recursos no mundo aumenta em 1/6, esse mesmo aumento ocorreria 

se a população de ricos no mundo dobrasse, ou seja,mesmo esta sendo proporcionalmente 

muito menor, o seu nível de consumo é muito maior do que o das populações mais 

pobres127.  

 

Jimenèz128 adotará uma posição semelhante à de Diegues129, no entanto, a referência 

utilizada para se analisar uma localidade e determinar um plano de desenvolvimento 

sustentável, seria a análise material da região, ou seja, suas riquezas materiais e naturais e 

não pela bagagem cultural, econômica e política da sociedade. Este sistema de 

desenvolvimento é chamado endógeno130. 

 

O objetivo maior dessa abordagem é mapear as reservas naturais de todo o planeta e buscar 

preservá-las como um bem de toda a humanidade. No entanto, a autonomia das nações 

possuidoras de grandes reservas naturais acaba por ser abalada, impedindo o 

desenvolvimento econômico e a futura independência dos países periféricos em relação 

aos países centrais, tornando-se mais um meio de dominação por parte destes. Portanto, 

mais uma vez, comprovamos a perspectiva global dessas propostas em detrimento do 

desenvolvimento nacional e independente131. 

 

Contudo, em meados nos anos 70, os países em desenvolvimento, no auge de seus planos 

desenvolvimentistas, esboçaram uma reação a essa abordagem. Eles não viam este novo 

movimento em prol do ambiente como uma boa estratégia, mas sim como um meio que 

prejudicar o crescimento de suas economias.  

 

Dessa forma, em 1972, durante a Conferência de Estocolmo, o Brasil juntamente com a 

China, liderou o movimento dos países em via de desenvolvimento contra a proteção do 

                                                 
125 D. Muschett (1997) 

126 D. Muschett (1997) 

127 D. Muschett (1997, p. 9) 

128 N. Bryan et al. (2004) 

129 N. Bryan et al. (2004) 

130 N. Bryan et al. (2004) 

131 N. Bryan et al. (2004) 
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meio ambiente. Esta atitude é explicada pelo fato destes países terem tido um grande 

crescimento durante o período de 1950 a 1979, fomentado pelo Investimento Direto 

Estrangeiro (IDE) dos países do Norte para os países do Sul, principalmente, através da 

implementação de multinacionais nestas regiões. No entanto, grande parte das indústrias 

que migraram para os países do Sul, já era obsoleta e altamente poluidora em relação à 

média dos Estados do Norte, mas muito bem vindas nas demais nações, que possuíam um 

arcabouço industrial muito pequeno e com legislação ambiental inexistente ou muito 

flexível132.  

 

Durante a Conferência de Estocolmo, um dos discursos mais inflamados do Terceiro 

Mundo foi proferido pela primeira ministra da Índia, Indira Gandhi, a respeito da pobreza: 

“A pobreza é a maior das poluições”. A solução encontrada durante a Conferência para os 

países do sul foi orientar o desenvolvimento de suas economias em prol da preservação do 

meio ambiente e dos recursos não-renováveis133. 

 

Em contrapartida, a década de 1980 veio trazendo diversas mudanças no contexto nacional 

e internacional em relação ao novo paradigma tecnológico, onde as vantagens da maioria 

dos países subdesenvolvidos como mão-de-obra barata, matéria-prima abundante, entre 

outros, não são mais fatores de atração das multinacionais. Além disso, uma política mais 

restritiva em termos ambientais e a tomada de consciência por parte da população nesse 

assunto tornam-se questões centrais para a política das grandes empresas e dos governos. 

Como exemplo, dessa mudança radical de pensamento, em 1989, o tema dos problemas 

ambientais foi ponto principal nas discussões do G7 em Paris. 

 

Na década de 80 foram criados alguns mecanismos econômicos com o objetivo de 

solucionar a pressão do desenvolvimento econômico sobre a natureza, entre eles, 

destacam-se: a criação de um imposto sobre a poluição, para corrigir a falha no sistema de 

mercado competitivo que não incluía este custo; inserção de cotas sobre a emissão de 

poluentes, que força as empresas a  poluírem menos, já que terão seus custos aumentados 

com o aumento da poluição; mecanismo de conversão da dívida pública dos países 

subdesenvolvidos em investimentos na natureza; e a criação de ferramentas de 

contabilização dos recursos naturais, ligada ao novo ramo da contabilidade, a 
                                                 
132 E.Viola (1998) 

133 M. Souza (1993) 
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Contabilidade Ambiental134.. 

 

A partir de então se formaram oito grupos atuantes a nível mundial que possuem opiniões 

e perspectivas diferentes a propósito do tema ambiental e da ação política, entre eles estão: 

os Nacionalistas-Conservadores (NC), Nacionalistas-Progressistas (NP), Nacionalistas-

Conservadores-Sustentabilistas (NCS), Nacionalistas-Progressistas-Sustentabilistas (NPS), 

Globalistas-Conservadores (GC), Globalistas-Progressistas (GP), Globalistas-

Conservadores-Sustentabilistas (GCS), Globalistas-Progressistas- Sustentabilistas (GPS), 

 

Cada um desses grupos de acordo com seus interesses econômicos, políticos e as parcerias 

por eles estabelecidas, conduzem suas atividades e seus projetos seguindo suas respectivas 

linhas de pensamento e buscando influenciar o mundo a sua volta. 

 

Desde 1980, dentro do panorama dos temas ambientais a nível global existem três temas 

centrais: a proteção da camada de ozônio, mudança climática e proteção da biodiversidade. 

E a partir desses temas, várias conferências, acordos, e convenções nacionais e 

internacionais tomaram forma135. 

 

Em 1992, a convite do governo brasileiro, realizou-se no Brasil a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUCED). Como foi realizada no Rio 

de Janeiro, também ficou conhecida como RIO 92, mas ainda existe outro nome, ECO 92. 

 

Dois princípios fundamentais emolduraram os rumos desta conferência: o primeiro deles 

estava fundamentado na questão da participação da comunidade internacional na resolução 

dos problemas concernentes ao meio ambiente global; o segundo acentuava a importância 

de se diferenciar o grau de responsabilidade dos países diante dos problemas ambientais 

globais, penalizando mais arduamente os países do Norte. 

 

Na Conferência de 92 dois compromissos foram assumidos pela maioria dos países: uma 

convenção Mudança do Clima e outra sobre Biodiversidade, e também uma Declaração 

sobre Florestas. A Conferência aprovou, igualmente, documentos de objetivos mais 

abrangentes e de natureza mais política: a Declaração do Rio e a Agenda 21. Ambos 
                                                 
134 M. Souza (1993) 

135 E.Viola (1998) 
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transmitem o conceito fundamental de desenvolvimento sustentável, que combina as 

pretensões compartilhadas por todos os países, de unir o progresso econômico e material 

com a necessidade de uma consciência ecológica.  

 

Esta conferência foi considerada um marco da história da humanidade, pois ocorreu um 

redirecionamento do desenvolvimento até então realizado pela humanidade. Depois desta 

conferência, ficou claro que o padrão consumista e autodegradante que havia sido o 

modelo do desenvolvimento até então não poderia continuar, porque o mundo estava 

dando sinais de que os limites já estavam sendo ultrapassados. O principal objetivo do Rio 

92 foi à conscientização de que o futuro da humanidade depende de esforço mútuo, não só 

dos governos, mas da sociedade civil, das empresas, de todos. Os países não estão 

isolados, a globalização também significa autodependência, principalmente a nível 

ambiental, o que significa que o futuro da humanidade estaria nas mãos de todos, 

indiscriminadamente.  

3. Desenvolvimento sustentável: A influência do Mercado, do Estado e da Sociedade 
Civil 

3.1 A Liberdade e  o Liberalismo Econômico por Amartya Sen 

  
Amartya Sen é um defensor da liberdade humana em todas as esferas da vida social sob 

quaisquer circunstâncias. A liberdade comercial e de mercado é vista por ele como 

essencial para o sucesso econômico e também para o desenvolvimento humano como um 

todo.  

 

A decadência do regime comunista e o fortalecimento do capitalismo são uma das 

comprovações do sucesso da liberdade econômica e comercial. Além disso, esse assunto já 

foi abordado por diversos pensadores econômicos ao longo do século XX, e todos eles, 

inclusive o precursor do socialismo, Karl Marx, defendia idéias condizentes com a 

liberdade de mercado, como por exemplo, a importância do livre emprego. 

 

A defesa da liberdade, por Sen, não o impede de reconhecer a importância da ética 

empresarial e obviamente, de leis governamentais que fiscalizem o comportamento das 

empresas para a manutenção da ordem no business world. Além disso, essas regras ajudam 
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também as empresas a tomarem atitudes que levem em consideração os direitos dos 

cidadãos e a preservação do meio-ambiente136. 

 

Para entender a lógica do mercado e as razões que levam uma empresa a adotar ou não 

medidas sustentáveis, temos que entender primeiramente, a “otimalidade de Pareto”. 

 

A otimalidade de Pareto busca entender a maximização do bem-estar ou utilidade de dois 

agentes econômicos em conjunto, onde se conclui que a utilidade de um indivíduo só 

aumenta se a de outro diminuir.  

 

O teorema de Arrow-Debreu137 compartilha da mesma lógica e acrescenta a questão da 

eficiência dos mercados. De acordo com o modelo Arrow-Debreu, uma das condições para 

que o equilíbrio competitivo assegure a alocação ótima dos recursos é que os participantes 

dos mercados partilhem das mesmas informações a respeito das variáveis econômicas138. 

 

A grande questão desta lógica é tentar maximizar a utilidade de todos os indivíduos sem 

haver prejuízo de nenhum deles, preservando o objetivo maior do capitalismo que é o 

lucro, proveniente da maior eficiência possível dos mercados. Todavia, não é possível um 

aumento de liberdade individual, sem a diminuição da liberdade dos demais dentro de um 

equilíbrio de mercado competitivo, ou seja, há no sistema capitalista atual, uma lógica 

progressiva de aumento da desigualdade social em todos os aspectos. 

 

No entanto, como toda a tese do autor é voltada para a busca da preservação da liberdade, 

o que o interessa não é a mensuração da satisfação dos indivíduos, mas a disponibilidade 

que estes possuem para exercerem suas liberdades e desenvolverem suas capacidades. 

 

O aumento da utilidade econômica de alguns agentes econômicos torna-os 

economicamente e socialmente mais fortes perante os demais. As empresas são agentes 
                                                 
136 A. Sen (2000, p.137) 

137 O modelo Arrow-Debreu é um modelo de equilíbrio geral sob incerteza no qual os indivíduos podem comprar ou vender promessas 

de pagamento caso ocorra um dado estado da natureza. Para isso, deve existir um número de securities no mínimo igual ao de 

estados do mundo, o que torna o modelo bastante irrealista. Se o número de empresas for igual ou maior do que o número de 

estados da natureza, então as oportunidades de mercado disponíveis aos indivíduos (via compra ou venda short de diferentes 

quantidades de securities) são idênticas àquelas de um mercado correspondente Arrow-Debreu. Retirado do Artigo de Dante 

Mendes Aldrighi. 

138 D. Aldrighi (2004) 
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econômicos de grande poder e algumas delas buscam mantê-lo através da busca do lucro 

máximo em curto prazo, mesmo que para isso tenham que adotar medidas que 

prejudiquem seus consumidores, como a diminuição da qualidade dos seus produtos e o 

encarecimento dos mesmos. 

 

O poder das empresas no mundo capitalista contemporâneo transcende a esfera do 

mercado, a cada dia o poder político delas vem aumentando e governos inteiros estão à 

mercê dos interesses das grandes corporações. Segundo Amartya Sen: 

 
“A influência política visando ao ganho econômico é um fenômeno 
muito real neste mundo em que vivemos” 139.  

 

Segundo alguns autores como Amartya Sen a liberalização econômica, veio para 

privilegiar os consumidores de todo o mundo, pois com as barreiras alfandegárias muitas 

empresas eram privilegiadas pelos governos locais e não precisavam se preocupar com a 

concorrência dos produtos estrangeiros, muitas vezes mais baratos e sofisticados que os 

nacionais.  

 

Grandes pensadores econômicos como Adam Smith, David Ricardo e até mesmo Karl 

Marx, eram contra esse sistema de “burguesia protegida”, que nada mais era que um 

sistema que privilegiava a já abastada classe empresarial e comercial dos grandes centros 

urbanos globais em detrimento de um maior custo para os consumidores. Esse sistema não 

incentivava as empresas a evoluírem tecnicamente ou a pensarem em termos de 

responsabilidade social. Citando Adam Smith: 

 
“A ampliação do mercado pode com freqüência ser suficientemente 
condizente com o interesse do público, mas a redução da 
competição há de ser sempre contrária a esse interesse, e somente 
pode servir para permitir aos negociantes, elevando seus lucros 
acima do que seria o natural, extorquir em benefício próprio um 
ônus absurdo do resto de seus concidadãos140.”   

 

 Com a mudança de rumos do capitalismo e o início da política de liberalização, as 

empresas foram forçadas pela concorrência externa a baratear seus produtos através de 

tecnologia e modelos de gestão mais integrados a realidade do mundo globalizado. As que 

                                                 
139 A. Sen (2000, p.147) 

140 A. Sen (2000, p.148) 
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não se adaptaram a essa nova realidade faliram e uma minoria delas evoluíram e se 

tornaram grandes conglomerados industriais e se espalharam pelo mundo. 

3.2  Desigualdade social: A importância das Instituições 

Apesar do sucesso do capitalismo sobre o socialismo, não podemos negar que um dos seus 

maiores males continua a ser a desigualdade econômica. Segundo Bromley141, citado por 

Josst Plaje em seu artigo, a avaliação dos efeitos dos direitos da propriedade privada 

depende da sua distribuição e uma distribuição mais igualitária destas propriedades nos 

dias atuais, é fundamental para alcançarmos a tão sonhada sustentabilidade142.  

 

Contudo para Willis W. Harman e Thomas Hurley 143, o sistema global está a passar por 

seis tendências: a primeira, destruição do meio – ambiente natural; a segunda, destruição 

da comunidade; a terceira, transferência ascendente de riqueza; a quarta, marginalização de 

pessoas, comunidades e culturas; a quinta, erosão e perda do senso do espiritual ou 

sagrado; e última, a criação da incapacidade de aprendizado e o desamparo.        

 

Analisando essas tendências, podemos ver que os valores humanos estão se perdendo, a 

qualidade de vida só está melhorando para a pequena elite global detentora dos recursos 

financeiros e econômicos das corporações, a grande maioria da população está fadada ao 

esquecimento e as manchas de um mundo cada vez mais desigual144. 

 

Citando um outro autor, Castell145 em sua definição de exclusão social, expõe claramente a 

importância que ele dá as instituições na formação da estrutura social. Segundo Castell 

exclusão social é “um processo pelo qual certos indivíduos e grupos são sistematicamente 

barrados ao acesso a posições que permitiriam a eles uma vida autônoma com padrões 

sociais moldados por instituições e valores em um dado contexto146. 

 

Todavia, o novo conceito de desenvolvimento trazido por Amartya Sen (2000), além de 

outros conceitos mais profundos, tenta amenizar essa desigualdade social através da 
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prática de políticas públicas e assistencialistas por parte dos governos e de outras 

instituições, como as grandes empresas147.  

 

Amartya Sen (2000) destaca a importância de se entender os limites dos mecanismos de 

mercados, ou seja, o mercado por si só não tem como dar conta de problemas sociais tão 

peculiares e problemáticos nos dias de hoje como a fome, o HIV e a desigualdade social. 

Portanto, uma abordagem múltipla da sociedade e uma participação ativa de todos os 

atores sociais são de extrema importância para a construção de um mundo sustentável e 

mais justo, onde todos possam ter a oportunidade de desenvolverem as suas capacidades 

individuais. 

 

Apesar de termos visto que Sen apóia a liberdade de mercado, ele não é um defensor 

incondicional de todas essas idéias liberais. Em relação à provisão de certos bens públicos 

como educação básica, serviços de saúde, defesa e proteção ambiental o autor é favorável 

que continuem sob a responsabilidade ou pelo menos a supervisão do Estado, 

compartilhando das idéias de Smith, citando a seguinte passagem do autor: 

 
“Com um gasto irrisório o governo pode facilitar, pode incentivar 
e pode até mesmo impor a quase todo o povo a necessidade de 
adquirir as partes mais essenciais da educação” 148.  
 

 
No entanto, Sen (2000) faz ressalvas em relação aos custos que essa responsabilidade do 

Estado pode trazer aos cofres públicos e a sociedade, como o aumento da inflação e a 

queda dos investimentos privados nestas áreas peculiares do mercado. Decisões como 

essas, devem ser tomadas com muita cautela pelo Estado. Todas as peculiaridades da 

sociedade e do mercado devem ser examinadas para que uma política pública eficiente, em 

conjunto com iniciativas privadas, possa levar o país a uma sociedade mais justa e 

sustentável. 

  

A sociedade é regida por um grupo de instituições e ela só se desenvolverá 

sustentavelmente com a ajuda de todas elas. Cada instituição tem a sua função específica e 

a atuação do Estado como gestor é fundamental para a condução da sociedade ao 

desenvolvimento. 
                                                 
147 A. Sen (2000)  

148 A. Sen (2000, p.154) 
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O comprometimento das instituições, com o desenvolvimento da sociedade, é algo 

fundamental nos dias de hoje. O mais importante desse comprometimento é que haja uma 

integração das instituições em prol do bem comum que é a sociedade como um todo. 

   

Por exemplo, como nos explica Amartya Sen (2000), o mercado não pode funcionar sem a 

ajuda de políticas públicas na formação de uma sociedade onde as liberdades e 

capacidades individuais sejam respeitadas. Há setores do mercado como a educação e 

saúde básica onde se não houver participação ou comprometimento do governo, não 

existirá nenhum incentivo para se investir. Portanto, o governo deve assumir tais setores 

para que as necessidades básicas de seus cidadãos sejam atendidas. Isso, principalmente, 

em países subdesenvolvidos onde a população carece das necessidades mais básicas como 

alimentação e moradia. Por mais que uma empresa seja socialmente responsável, ela não 

vai investir em algo que não lhe dará retorno financeiro, pois assim, ela estará agindo 

contrariamente aos seus próprios fins. 

  

Se um governo não oferece vantagens mínimas para a sociedade e para os empresários 

como, por exemplo, o escoamento da produção, nem mesmo a instalação de empresas em 

seu território ele conseguirá atrair. Uma sociedade para funcionar minimamente bem, 

necessita dessa coordenação (cooperação) entre Estado e mercado. Um não existe sem o 

outro, por mais que ferrenhos defensores do liberalismo econômico defendam  uma idéia 

contrária.  

  

Não há como negar que o mercado sem a interferência agressiva do Estado é muito mais 

eficiente. No entanto, a presença deste é indispensável para a provisão de condições 

básicas para os seus cidadãos que no futuro, se transformarão, caso sejam devidamente 

“apoiados” pelo Estado com boa saúde e educação, no futuro capital social das empresas. 

  

Segundo Fukuyama, numa passagem do seu livro Trust: The Social Virtues and the 

creation of Prosperity, o capital social é a capacidade de crescimento do predomínio da 

verdade numa sociedade ou em certas partes dela. É uma forma de medir a habilidade das 

pessoas de trabalharem juntas por uma proposta comum em grupos e organizações149. 

                                                 
149 J. Elkington  (2005, p.31) 
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Fukuyama destaca a importância de se ter valores fundamentais como a lealdade, 

honestidade e confiança, em todos os estratos sociais para que se possa construir uma 

sociedade sustentável desde a unidade familiar até as grandes corporações. Ele observa que 

sociedades onde tais valores são predominantes são muito mais prósperas, justas e 

desenvolvidas. 
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Capítulo 4. Governança Corporativa 

1. O início da mudança comportamental das empresas 
 

Atualmente, com a conscientização da sociedade sobre a importância do desenvolvimento 

sustentável, a pressão sobre as empresas em relação a sua responsabilidade social e 

ambiental tem aumentado consideravelmente, principalmente em relação às 

multinacionais. Segundo Stuart Hart (2004), as empresas são as únicas corporações com 

recursos, tecnologia, alcance global e motivação para alcançar a sustentabilidade150.                 

 

Ao mesmo tempo, a imagem das empresas diante dos olhos da sociedade contemporânea 

também teve uma grande mudança devido ao crescimento da importância social, 

econômica e política das firmas. Estas deixaram de ser meras produtoras e geradoras de 

empregos para se tornarem corporações ativas na sociedade e responsáveis socialmente por 

todos os seus atos. 

 

Todas essas mudanças, fruto da globalização, possibilitaram a formação de uma opinião 

pública mais politizada, que defende seu direito de viver em um espaço saudável e se 

mobiliza para impedir que o meio ambiente em que vive seja alterado, por conta dos lucros 

de uma multinacional. 

 

Contudo, apesar de toda essa mudança comportamental das empresas, não podemos 

esquecer que seu objetivo principal continua ser a produção de bens e serviços da maneira 

mais eficiente possível e que ela continua a ser o núcleo básico da economia. Todavia, a 

produção de riqueza por parte da empresa, não corresponde apenas à produção de riqueza 

de capital, mas também a produção de informação, tecnologia, conhecimento, infra-

estrutura, entre outros.   

 

A criação e manutenção de uma empresa envolvem vários elementos muito importantes 

para o desenvolvimento sustentável de uma região, por isso, a participação ativa na 

construção desse ambiente é de fundamental importância para o sucesso dessa 

sustentabilidade. 

 
                                                 
150 S. Hart et. al (2004) 
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Como vimos anteriormente, o desenvolvimento sustentável seria a habilidade de se utilizar 

recursos para o desenvolvimento com a obtenção de resultados presentes, mas sem 

comprometer o futuro das próximas gerações. Neste sentido, uma empresa para ser 

considerada sustentável precisa contribuir para o desenvolvimento sustentável ao mesmo 

tempo em que deve gerar benefícios econômicos, sociais e ambientais. 151  

 

Outra definição para desenvolvimento sustentável seria a reconciliação entre economia de 

livre mercado e a proteção da qualidade ambiental como pré-requisito para a atividade 

econômica sustentável e o bem-estar social 152. Diante deste novo ambiente externo 

enfrentado pelas empresas, em todos os níveis (local, regional, nacional e mundial), 

cresceu também os estudos que apontavam a responsabilidade social e ambiental das 

empresas como um meio de atingir maiores lucros e não apenas um cumprimento das 

obrigações pertinentes à manutenção da empresa em atividade, de acordo com as leis da 

jurisdição em que se encontra.   

 

Neste sentido, os principais desafios globais para se atingir a sustentabilidade, de acordo 

com a lógica empresarial, são: contribuir para a utilização de boas práticas a nível 

ambiental e social, assim como garantir o lucro do acionista, ou seja, combinar as 

responsabilidades com a sociedade e com a própria empresa e seus investidores. 

Atualmente, é praticamente impossível para uma empresa não considerar esta 

circunstância, independentemente se ela encare estes novos desafios de maneira positiva 

ou negativa, o fato de ter que enquadrar as atividades da empresa em um novo ambiente  

sustentável é imutável.  

2 . Responsabilidade social empresarial: Dois Períodos 

 
Segundo Fernando Tenório, na lógica industrial, questões sociais e ambientais devem ficar 

em segundo plano, enquanto que a responsabilidade social deve ser encarada como função 

econômica das empresas153. 

 

O advento da industrialização trouxe a sociedade moderna muitos benefícios até então 
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nunca desfrutados pelo homem como, por exemplo: o aumento significante na longevidade 

das populações; queda nos índices de natalidade e mortalidade graças ao avanço na 

medicina, a criação dos métodos contraceptivos e a emancipação das mulheres; a 

escolarização em massa através da criação e expansão das escolas públicas; os avanços 

tecnológicos de uma maneira geral e principalmente em relação aos meios de 

telecomunicação e transporte. Dessa forma, as empresas passam, aos poucos, a 

acumularem responsabilidades extras comerciais e econômicas, interferindo positivamente, 

cada vez mais no dia-a-dia das sociedades154. 

 

2.1  O Primeiro Período: A sociedade Industrial 

 

O filantropismo foi a primeira forma de preocupação social que surgiu no ramo industrial 

no início do século XX. Com o passar do tempo e a evolução natural da sociedade e do 

próprio sistema industrial capitalista, formas mais avançadas de assistência social surgiram 

até chegar ao contemporâneo conceito de desenvolvimento social. 

 

O primeiro período da responsabilidade social empresarial compreende a primeira metade 

do século XX, onde o liberalismo de Adam Smith, Stuart Mill, David Ricardo e Malthus 

predominavam no cenário econômico e político ocidental. Os economistas defendiam a 

propriedade e a iniciativa privada acima de tudo, influenciando diretamente o 

comportamento das empresas diante da sociedade, o que representava uma assistência 

muito mais genérica voltada para os seus interesses particulares em detrimento das 

necessidades reais da comunidade155. 

 

Segundo a corrente liberal, a função social das empresas é gerar impostos, empregos e 

maximizar seus lucros, enquanto o Estado ficaria responsável por todas as funções sociais 

e pela defesa dos interesses básicos da empresa como a proteção da propriedade privada e 

a promoção da concorrência156. 

 

Esse tipo de atitude pode ser explicada, perfeitamente, se analisarmos o momento 

histórico, político e econômico que se vivia na época. A existência de um ambiente de 
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concorrência quase perfeita, formado por firmas de pequeno porte, com pouca influência 

individual sobre o andamento mercado favorecia a formação de um pensamento mais 

liberal em relação à responsabilidade social das empresas. 

 

Com a evolução da tecnologia e dos processos produtivos o conceito de responsabilidade 

social das empresas volta a ser questionado pelas firmas e pela sociedade, principalmente 

em relação ao posicionamento das companhias perante o bem-estar dos seus empregados.  

 

Nesse período surge a administração científica cujos principais teóricos foram Taylor, Ford 

e Fayol. Essa nova ciência surgiu para sedimentar os princípios liberais de maximização 

do lucro pelas empresas através da regularização e padronização da produção e da 

excelência na administração do tempo. Surge a especialização do trabalho, cada 

funcionário passa a ser responsável por uma etapa do processo produtivo e não mais todo 

ele como faziam os artesões. Isso facilitou a criação de associações e sindicatos de 

trabalhadores a fim de defender seus interesses frente aos donos das empresas, através das 

greves e outros movimentos trabalhistas de reivindicação.   

 

No início da revolução industrial, as condições de vida dos operários eram bastante 

precárias. Muitos trabalhavam mais de 12 horas por dia, além de muitas fábricas utilizarem 

mão-de-obra infantil. Além da precariedade nas condições de vida da população, as 

indústrias pioneiras também causaram sérios danos ao meio-ambiente. 

 

Nessa época, o único tipo de assistencialismo que existia além do governo era o 

filantropismo, praticado, na maior parte das vezes, por alguns empresários, isoladamente, 

ou através da criação de fundações com a Rockfeller, Ford e Guggenheim. Contudo, com o 

aumento da importância das empresas para a sociedade e a pressão desta e dos 

trabalhadores por melhores condições de vida e trabalho, tem início as primeiras ações 

sociais tendo como principal “patrocinador” a empresa. A partir desse momento, os 

Estados, coagidos pela sua população, passam a criar leis que puniam as empresas em 

casos de grave agressão ao meio-ambiente e passam a criar leis de proteção aos 

trabalhadores157. 
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A revolução industrial acelerou o processo de urbanização dos principais países, fazendo 

com que a criação das cidades fosse feita de maneira desordenada, gerando um grande 

caos coletivo. Muitas famílias não tinham acesso a rede de esgoto, água potável, e outros 

elementos básicos para uma habitação humana descente, aumento os riscos de epidemias e 

doenças infecto-contagiosas, muitas delas abolidas há anos. Além disso, a disparidade 

entre ricos e pobres crescia vertiginosamente causando um aumento generalizado nos 

índices de criminalidade. Os serviços básicos oferecidos pelo Estado como a segurança, 

passa a não dar conta mais da tamanha demanda causada pelo aumento generalizado da 

população urbana. 

 

O modelo taylorista de produção gerou grande revolta entre os trabalhadores. Muitos 

críticos, desse modelo, defendiam a tese de que a especialização era um tipo de exploração 

do trabalhador, pois este era obrigado a trabalhar várias horas por dia numa mesma função. 

Isto acabava por mecanizar a função do trabalhador, que já não mais necessita de suas 

capacidade racional para realizar suas tarefas diárias, visto que estas, foram reduzidas a 

repetições constantes de um mesmo movimento158.  

 

Um dos grandes críticos desse modelo era Henry Ford. Ford não concordava plenamente 

com a função dada pela empresa pelo regime liberal de uma simples maximizadora de 

lucro. Ford via a indústria com uma extensora dos serviços públicos e que, portanto, tinha 

responsabilidade pelo bem-estar dos seus empregados, assim como o Estado por seus 

cidadãos159.  

 

Resumidamente, até fins da década de 50, a responsabilidade social empresarial é 

puramente moldada pelos interesses e deveres das indústrias, ou seja, estas têm para com a 

sociedade somente o dever de gerar empregos, pagar seus devidos impostos e cumprir suas 

obrigações legais. 

 

2.2  O Segundo Momento: A sociedade pós-industrial  

 

O segundo período da história da responsabilidade social é marcado pela política 

intervencionista de Keynes, que teve início com o New Deal em 1933 e se fortaleceu na 
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segunda metade da década de 50, marcando o início da sociedade pós-industrial.  

 

Durante o período que a economia keynesiana dominou o cenário internacional, o mundo 

viveu um momento de prosperidade proporcionado pela política principal de Keynes, a do 

pleno emprego.  

 

Analisando as hipóteses keynesianas para o crescimento gradual da empresa e 

transportando-as para os dias atuais, podemos dizer que o papel das multinacionais já teria 

ultrapassado o simples objetivo de maximização dos lucros. Portanto, a diversificação das 

funções de uma empresa estaria ligada ao seu crescimento próprio e a maximização dos 

lucros passaria a ser um objetivo secundário frente à satisfação de seus clientes, a 

estabilidade e a preservação de uma boa imagem.  Apesar de Keynes ter escrito sobre isto 

em 1947, apenas na década de 60 e 70 que a concepção de uma empresa comprometida 

com a sociedade, e não apenas com o lucro, ganha voz ativa e é criado o termo empresa 

social. 

 

O período compreendido entre a década de 50 e a primeira crise do petróleo em 1973, 

ficou conhecido como a Era de Ouro do Capitalismo, devido ao grande crescimento 

econômico, pelo qual a maior parte do mundo, passava neste momento160. 

 

Esta fase, de grande crescimento do capitalismo, levou a explosão de um comportamento 

ultraconsumistas na população da maioria dos países desenvolvidos. O crescimento da 

demanda impulsionado pelo aumento do consumo piorou também os níveis de poluição 

ambiental. O maior responsável por essa explosão consumista foi à propaganda divulgada 

pelos principais meios de telecomunicação, principalmente a televisão, que acabara de ser 

inventada161. 

 

Nesse período o marketing e a propaganda estavam apenas começando a influenciar o 

comportamento dos consumidores e a formar opinião. Contudo, a única preocupação das 

empresas e profissionais ligados a esta área era incentivar os consumidores a consumir 

cada vez mais e com isso, ampliar os seus lucros.  
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Todavia, os cientistas, a partir do final da década de 60, começaram a desenvolver 

pesquisas sobre a degradação do planeta e outros malefícios da sociedade contemporânea. 

Ao mesmo tempo, as grandes empresas, agora importantes atores do sistema internacional 

começam a ser pressionadas fortemente pela sociedade e dão início a um processo de 

reformulação de seus projetos, modos de produção e gerenciamento.  

 

Com o início da revolução verde, nesta mesma década, surge uma nova corrente do 

marketing, conhecida como marketing ecológico, com uma nova filosofia cujo lema era 

satisfação do consumidor para melhor qualidade de vida da sociedade162. 

 

Neste contexto, o conceito de responsabilidade social empresarial se alarga, englobando 

temáticas muito mais profundas e completas em relação ao verdadeiro papel social das 

firmas diante da sociedade. SegundoToffler: 

 
“A sociedade industrial buscava, basicamente, o sucesso 
econômico; já a sociedade pós-industrial busca: o aumento da 
qualidade de vida, a valorização do ser humano; o respeito ao 
meio-ambiente; a organização empresarial de múltiplos objetivos; 
e a valorização das ações sociais, tanto das empresas quanto dos 
indivíduos 163”. 

 

A partir desse momento, a responsabilidade social das empresas passa a fazer parte das 

decisões de negócios das principais empresas, a proteção social e ambiental passa a 

assumir uma importância muito grande dentro dos processos estratégicos.  

 

A pressão sobre as empresas em termos de responsabilidade social aumentou 

vertiginosamente, já que o seu sucesso e lucro passaram a depender da sua imagem perante 

seus clientes. Muitas empresas sofreram boicote dos consumidores por estarem envolvidas 

em casos de desrespeito à vida humana ou ao meio-ambiente.  O público passou a ter um 

controle muito grande sobre as decisões estratégias das empresas e também passou a 

contribuir diretamente para o desenvolvimento sustentável de suas comunidades164. 

 

Milton Friedman foi um dos ferrenhos críticos a essa visão ”altruísta” da empresa, e via 
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como única responsabilidade social desta, o respeito às regras de concorrência leal, ou 

seja, a busca pela maximização dos lucros da empresa em beneficio de seus acionistas.  

 

Contudo, o economista Hayek, entendia essa onda de movimentos e criticas as empresas 

como algo passageiro. Além disso, interpretava o acúmulo de funções sociais por parte da 

empresa como algo benéfico a ela própria e prejudicial à sociedade como um todo. 

Segundo Hayek, o aumento da intervenção da empresa na sociedade, ampliaria seu poder 

de influência tanto no campo social, como no campo econômico e político165 .  

 

Estratégias públicas de desenvolvimento social e econômico antes sob a responsabilidade 

dos governos, passam a fazer parte de uma escolha estratégica das empresas, causando 

uma diminuição progressiva dos deveres e obrigações do Estado como provedor do bem-

estar do cidadão e ampliando a influência das empresas sobre o futuro das regiões onde 

elas estão situadas. Com isso e, dependendo da estratégia adotada pela empresa, o Estado 

perde um pouco do seu prestigio e conseqüentemente, poder de coerção sob os seus 

cidadãos, passando a empresa a exercer parte deste papel, levando assim a falência total da 

figura do Estado e a emergência da figura da Empresa Cidadã.  

 

A empresa passaria a cumprir um papel nunca antes exercido por qualquer outra 

instituição, além do poder econômico ela também possuiria um poder social, político e 

coercivo sob a sociedade, já que a maior parte da população é composta por trabalhadores 

que vendem a sua força de trabalho e por isso dependem diretamente do sucesso 

econômico dessas firmas. Esse era o grande temor de Friedman166 e Hayek167, a formação 

de um corporativismo totalitário capaz de colocar em risco o funcionamento e a liberdade 

da sociedade democrática. 

 

Todavia, outros autores vêm com bons olhos esta nova concepção de Empresa Cidadã. 

Segundo Deborah Zouain (2000), a responsabilidade social corporativa é entendida como 

exercício de uma forma mais avançada do capitalismo, com respeito ao consumidor, ao 

trabalhador, ao fornecedor, ao distribuidor, ao investidor, a comunidade, aos encargos 
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fiscais e aos programas sociais desenvolvidos ou patrocinados pela própria empresa168. 

 

O teórico  Galbraith, citado por Tenório, enfatiza que nessa nova etapa da revolução 

industrial, as constantes mudanças tecnológicas, o crescimento econômico e a mudança de 

mentalidade da sociedade possibilitou a formação de um novo perfil empresarial, no qual 

ele nomeia, companhias amadurecidas.  Esse novo estilo de empresa vai se adequar a essa 

nova tendência da sociedade que redefiniu o papel da empresa como ator participativo e 

responsável pelo futuro e bem-estar dos cidadãos, adotando um novo modelo de gestão 

que requer uma quantidade muito maior de capital, planejamento e empregados 

especializados169. 

 

O capital humano170 passa a ser o principal fator de produção das grandes empresas. 

Citando Galbraith171, a nova empresa não necessita mais do trabalho braçal de seus 

funcionários, mas sim do seu talento, criatividade e motivação. Os trabalhadores já não são 

mais chamados de empregados mais sim colaboradores. Muitas empresas começam a 

redividir suas ações transformando seus empregados em novos acionistas, tornando-os tão 

interessados no sucesso e no aumento do lucro da empresa quanto os seus donos, 

aumentando automaticamente a produtividade da corporação172. 

 

A importância do conhecimento nessa nova fase do capitalismo passa a ser primordial, as 

empresas passam a transformar as informações em conhecimento e este em decisões e 

ações de negócios, criando um novo modelo empresarial, conhecido como inteligência 

empresarial. 

 

Utilizando como fontes comprobatórias às estatísticas do Banco Mundial, cerca de 64% da 

riqueza mundial advém do conhecimento, segundo dados da OCDE, em 1998, mais de 

50% do PIB dos países desenvolvidos estava atrelado a atividades diretamente ligadas ao 

uso do conhecimento. Portanto, de acordo com os autores Marcos Cavalcanti (2001) e 

Elizabeth Gomes (2001), a inteligência empresarial é composta de conhecimento e 
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inovação173. 

 

Os pioneiros da gestão do conhecimento foram Sveiby, Stewart e Edvinsson174. Esses 

teóricos defendiam a tese de que o valor das empresas passa a ser quantificado pelos seus 

ativos intangíveis, ou seja, as suas patentes, competências ou capital humano estrutura 

externa ou capital de clientes, parceiros, fornecedores e imagem junto ao mercado. 

Portanto, o crescimento de uma companhia passa a depender agora de outros capitais 

fundamentais além do capital físico, o capital ambiental, o estrutural, o intelectual e o de 

relacionamento.175 

 

Aos poucos, a importância e o poder de decisão dos acionistas majoritários diminui e os 

interesses de um novo grupo de stakeholders passa a fazer parte das estratégias futuras das 

empresas. Conseguir o apoio da comunidade local e o respeito dos consumidores torna-se 

o novo alvo das grandes corporações. Portanto, objetivos que antes faziam parte apenas do 

campo de visão do governo, como a diminuição do desemprego, a degradação do meio-

ambiente e o aumento do PNB, passa integrar também a agenda dos principais 

empresários. Enfim, nessa nova etapa da industrialização, a empresa toma conhecimento 

da sua tamanha importância para a sociedade contemporânea e muda por completo sua 

atitude perante ela176. 

 

O embasamento teórico, desse novo paradigma empresarial, tem início nos anos 50, mas 

só começa a ganhar prestígio internacional a partir da década de 70. 

 

 Post e Preston177 defendiam a idéia de que responsabilidade social é uma função que 

compete aos órgãos públicos, contudo, Carroll possui uma visão muito mais abrangente do 

tema, destrinchando-o em quatro dimensões distintas, mas igualmente importantes para o 

bem-estar da sociedade: a econômica, a legal, a ética e a filantrópica.  

 

O amadurecimento dessas idéias levou a formação do conceito de “responsabilidade 

social” que prega a concepção de que as empresas devem agir de acordo com as 
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necessidades sociais, já que a sua função dentro da sociedade também é pública, apesar de 

seu status privado178.  

 

Complementando essa idéia, Moser e Miller, enfatizam a idéia de que por mais evoluída 

que seja a firma, em termos de responsabilidade social, o sucesso desta é estudado pelo 

mercado e pelos investidores através da análise financeira e produtiva, ou seja, o mais 

importante para os investidores é a capacidade de geração de lucro de uma empresa a 

curto, médio e longo prazo, isso que vai determinar os futuros investimentos dos mesmos. 

Geralmente, os responsáveis pela sustentabilidade numa firma têm seus orçamentos 

sempre vetados pela parte financeira, pelo grupo de trabalhadores e de recursos humanos, 

uma atitude só é liberada após o acontecimento de algum desastre.179 

 

Não há como negar que a empresa é um “ser”, mesmo que inanimado, social. Ela é 

composta por um grupo de pessoas que tomam decisões e convivem diariamente dentro de 

regras pré-estabelecidas, deveres e condutas dentro de uma infinidade de relacionamentos 

interpessoais que regem o dia-a-dia desta sociedade empresarial dentro e fora dos limites 

físicos da companhia.  

 

As atitudes das pessoas que comandam as empresas e daquelas que são comandadas 

modifica por completo a vida social global. Hoje em dia, com a globalização, as decisões 

de uma multinacional afeta a vida de milhões de pessoas de diferentes maneiras ao redor 

do globo. Portanto, não só os interesses dos comandantes dessas instituições devem ser 

considerados, mas sim de todos os stakeholders existentes nesse complexo social180. 

 

Em conjunto com esta mudança no comportamento das empresas nos anos 70, tem início 

um processo de recrudecimento das legislações na maioria dos países desenvolvidos em 

relação a responsabilidade das empresas para com a sociedade e aquelas que não se  

adaptassem a essas mudanças eram submetidas a penalidades judiciais e a multas 

estratosféricas. No entanto, os países sulistas, muitos deles com um processo de 

industrialização tardio e atrasado ou até mesmo inexistente, não acompanharam essa 

mudança de mentalidade empresarial e social. 
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O estabelecimento dessa diferença incentivou o êxodo de empresas para os países 

subdesenvolvidos, que além de terem várias vantagens, em termos de custos de produção, 

não possuíam leis que punissem empresas displicentes com o meio-ambiente e a 

sociedade, mas sim leis de incentivo a instalação de empresas estrangeiras em seus 

territórios181. 

 

Com a perda de prestígio e poder das empresas perante a sociedade, estas começam a 

desenvolver estratégias para recuperar o status de influência e a ganhar novamente a 

confiança da população. Assim, tem início nos Estados Unidos, nos anos 70, e depois, se 

propaga para os demais países, uma mudança comportamental das grandes corporações. 

Estas, agora, começam a investir pesadamente em projetos sociais e a restabelecerem laços 

fortes com políticos influentes dos governos. Um aumento significativo ocorreu em 

relação ao investimento em markenting e propaganda para reconstrução da imagem das 

empresas como social and environment friends182. 

 

Nesse período, as relações entre as grandes corporações e o governo se estreitaram 

fortemente. As empresas ganharam um espaço enorme no governo, através de alianças 

estratégicas com governantes influentes e que dava plenos poderes aos empresários. Essa 

relação estreita entre governo e empresas, comprometia e prejudicava indiretamente os 

interesses da população183. 

 

A influência das corporações não se limitou ao governo, os anos de “baixa moral” diante 

da sociedade, provocaram uma cobrança pelo poder muito grande aos empresários. 

Portanto, buscando eliminar qualquer vestígio de recaída e solidificar a hegemonia das 

empresas na sociedade, estas decidem expandir suas influências para o setor educacional e 

midiático. Por conseguinte, uma forte campanha a favor do liberalismo e contra a 

regulação do Estado é montada pelas empresas em conjunto com o governo e instituições 

de ensino.  Várias empresas começam a patrocinar cursos, palestras, autores, conferências 

e universidades que fossem a favor do neoliberalismo e da lógica das empresas184.  
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2.1 Anos 80 – Nova mudança de concepção do papel social das empresas 
 

Porém, a visão atual, depois das críticas de Friedman e Hayek185 da década de 70, não é a 

de uma empresa social, mas de uma empresa socialmente responsável. Esta idéia, 

reforçada pelos estudos da economista britânica Margaret Blair (1996), coloca a empresa 

como responsável pelos seus próprios atos, deixando de fazer o que prejudica a sociedade 

e não ocupando a tarefa social do Estado. Dentro desta visão, atualmente as empresas se 

preocupam em fazer o que realmente é certo, ou seja, cumprir as leis e os padrões sociais e 

ambientais atualmente estabelecidos186.  

 

Segundo Blair (1996), a proposta de uma empresa social dos anos 60 e 70 era demasiado 

abrangente para permitir o seu sucesso. Seria necessário a adoção de normas, teorias mais 

concretas, orientação às empresas interessadas em se tornar uma empresa social, criação de 

instituições capazes de defender os direitos dessas empresas e de dar benefícios pelas suas 

atividades sociais, enfim, a criação de toda uma infra-estrutura de rede e um aparato, 

técnico, jurídico e informativo é indispensável para o sucesso desse moderno modelo 

empresarial. 

 

A autora ressalta também a importância da empresa, que independente de sua área de 

atuação, é uma instituição fundamental para a sociedade, o que implica também em 

maiores responsabilidades. Além de ser provedora de salários e renda para as famílias, 

exerce grande influência sobre os governos, através do financiamento de campanhas 

políticas e obras públicas, para reestruturação da infra-estrutura das cidades e a 

preservação do meio-ambiente. Blair (1996) reforça a visão de Keynes sobre o crescimento 

e a diversificação das funções da empresa e a secundarização da importância da 

maximização dos lucros. 

 

Até os anos 70, em relação à responsabilidade das empresas, a questão social sempre 

esteve à frente da ambiental. No entanto, a partir dos últimos anos a agenda ambiental vem 

tomando a frente e tornou-se preferência entre a maior parte dos empresários, implicando, 

dessa forma, em constantes mudanças na performance de boa governança de muitas 
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corporações187. 

 

Segundo Maria Tereza de Souza, nos anos 70, a política ambiental estava focada na 

incorporação de tecnologia de depuração nas empresas para que estas se enquadrassem nas 

novas legislações ambientais. Com esse tipo de tecnologia, as modificações não são feitas 

ao longo do processo produtivo, o que há é apenas a incorporação de equipamentos 

antipoluentes aos já existentes. Esse processo provoca um aquecimento do mercado e o 

surgimento de um novo comércio ligado a venda desses novos produtos e serviços de 

depuração188.  

 

A partir dos anos 80, a ênfase nas mudanças passa a ser no ciclo de vida do produto, ou 

seja, todos os envolvidos no processo, consumidores, fornecedores, distribuidores, 

empresários devem estar cientes dos danos que cada um deles causam a sociedade 

buscando mudar seus hábitos para formas mais sustentáveis de vida189. 

Com o aprofundamento dos efeitos da globalização e a onda neoliberal, o conceito de 

responsabilidade social se modifica. Segundo esta nova visão, as empresas devem ser 

controladas apenas pela força e competitividade do mercado e que o que determinará as 

condutas da mesma será a pressão exercida pelos consumidores por produtos mais baratos 

e de melhor qualidade e de atitudes mais pró-ativas das empresas em termos de defesa da 

dignidade humana e da preservação do meio ambiente190.  

 

Portanto, o principal ator social passa a ser o consumidor, o seu poder de barganha sobre as 

empresas é tão grande que suas atitudes passam a, praticamente, definir a conduta das 

grandes companhias. A união dos consumidores e o exercício de seus direitos como tal, 

passa a ser um elemento fundamental na mudança de mentalidade e gestão dos 

empresários. 

 

Contudo, alguns autores como Paul Singer, não olham com bons olhos os efeitos do 

liberalismo econômica na sociedade. Segundo Singer, o “abandono”da sociedade por parte 

do Estado, fez com que a qualidade de vida das pessoas caísse bastante, principalmente 

                                                 
187 J. Elkington  (2005)  

188 M. Souza (1993) 

189 M. Souza (1993) 

190 F. Tenório (2004) 
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após o aumento do desemprego. A inexistência de um emprego pressupõe a ausência de 

salário, ou seja, capital, deixando o indivíduo fora dessa sociedade liberal regida pelas leis 

absolutas do mercado. Todavia, sem a presença de um Estado provedor de serviços 

públicos básicos e de políticas de assistência ao cidadão, este fica completamente 

marginalizado e entregue ao caos social191. 

 

Nesse contexto de afastamento do Estado de suas funções remotas assistencialistas, esse 

espaço vago funcional, passa a ser ocupado por outros atores sociais, as chamadas 

Organizações Não Governamentais. Diversas ONGs, com as mais diversas funções sociais 

e apoiadas pelas mais variadas instituições, começam a surgir em todas as partes do 

mundo, tentando suprir essa ausência do Estado. Organizações internacionais como a 

ONU, a OCDE e o Banco Mundial passam a apoiar e até mesmo a criar esses novos atores 

sociais192.  

 

A partir de 1989, com o Fórum Econômico Mundial de Davos, pela primeira vez se discute 

a necessidade de se adequar o planejamento econômico a realidade do meio ambiente e o 

termo crescimento ecológico é introduzido no mundo dos negócios. Completando estas 

transformações, em 1991, é criado, junto a ONU, o Business Council for Sustainable 

Development193. Segundo este conselho, a responsabilidade social empresarial faz parte do 

desenvolvimento sustentável e investir no meio-ambiente passa a ser um elemento chave 

de competitividade.194. 

 

O objetivo desse Conselho é: 

 

“ ...obter crescimento econômico por meio da preservação do meio 
ambiente e pelo respeito aos anseios dos diversos agentes sociais, 
contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida da 
sociedade. Dessa forma, as empresas conquistariam o respeito e 
admiração de consumidores, sociedade, empregados e 
fornecedores; garantindo a perenidade e a sustentabilidade dos 
negócios no longo prazo195. 

 

                                                 
191 F. Tenório (2004) 

192 F. Tenório (2004) 

193 J. Elkington et al. (1987)  

194 F. Tenório (2004) 

195 F. Tenório (2004, p.25) 
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3. O Desenvolvimento Capitalista versus Desenvolvimento Solidário 
 
O autor Paul Singer trás em suas pesquisas, uma nova concepção sobre o desenvolvimento 

sustentável, através da criação de uma nova definição, o desenvolvimento solidário e a 

comparação desta com o desenvolvimento capitalista.196 

 

Portanto, Singer define desenvolvimento solidário como: 

“um processo de fomento de novas forças produtivas e de 
instauração de novas relações de produção, de modo a promover 
um processo sustentável de crescimento econômico, que preserve a 
natureza e redistribua os frutos do crescimento a favor dos que se 
encontram marginalizados da produção social e da fruição dos 
resultados da mesma”. 197 
 
“O desenvolvimento solidário é o desenvolvimento realizado por 
comunidades de pequenas firmas associadas ou de cooperativas de 
trabalhadores, federadas em complexos, guiado pelos valores de 
cooperação e ajuda mútua entre pessoas ou firmas, mesmo quando 
competem entre si nos mesmos mercados.” 198 

 
E desenvolvimento capitalista como: 

 
“Desenvolvimento capitalista é o desenvolvimento realizado sob a 
égide do grande capital e moldado pelos valores do livre 
funcionamento dos mercados, das virtudes de competição, do 
individualismo e do estado mínimo”. 199  

 

As duas formas de desenvolvimento são ou foram benéficas para o crescimento econômico 

e o desenvolvimento sustentável, cada uma com a sua característica e contribuição própria. 

Elas representam respectivamente, duas formas distintas de produção, o desenvolvimento 

solidário adota uma forma de produção baseada na cooperação entre as empresas e o 

desenvolvimento capitalista, a competição acirrada entre as partes envolvidas.  

 

No entanto a diferença crucial entre os dois tipos de desenvolvimento é que o primeiro 

prioriza a cooperação e o bem-estar dos trabalhadores em detrimento de qualquer outra 

espécie de benefício, visto que, o progresso do empreendimento depende do progresso da 

comunidade, enquanto o segundo dá primazia ao lucro sob quaisquer outras 
                                                 
196 P. Singer (2004) 

197 P. Singer (2004, p.7) 

198 P. Singer (2004, p.9) 

199 P. Singer (2004, p.9) 
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circunstâncias200. 

 

Como vimos anteriormente, o objetivo de qualquer empresa, independente da sua filosofia 

ou missão, é a ampliação da sua conquista do mercado e a obtenção de lucros crescentes. 

Contudo, as grandes empresas, buscam a realização desse objetivo através do investimento 

em P&D para a conquista de uma superioridade técnica em relação aos seus concorrentes, 

e, por conseguinte, o melhoramento, a inovação e o barateamento de sua produção.   

 

Assim, as multinacionais, apesar de em sua maioria adotar a concepção de 

desenvolvimento sustentável pela via do desenvolvimento capitalista, através de seus altos 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento na elaboração de novas tecnologias 

contribuem para a evolução científica e acadêmica da sociedade. Todavia, há uma 

diminuição progressiva do quadro de funcionários da empresa, através de novas formas de 

gerenciamento e uso de tecnologias, o que colabora para o aumento do desemprego em 

vários centros urbanos no mundo.   

3.1 O papel das pequenas e médias empresas 
 

As pequenas e médias empresas apostam na união e no desenvolvimento solidário para 

continuar no mercado enfrentando a concorrência esmagadora das transnacionais.  

 

O desenvolvimento solidário representa uma forma muito antiga de economia (a economia 

social) que remota ao século XIX com as primeiras cooperações fabris na Grã- 

Bretanha201.  Atualmente, o número de empresas que adotam o modelo desenvolvimentista 

solidário é numericamente inferior ao capitalista, no entanto, sua importância vem 

crescendo vertiginosamente no cenário internacional.  

Um modelo de sucesso do associativismo entre as pequenas e médias empresas são as 

organizações produtivas, que são um híbrido entre o desenvolvimento capitalista e o 

solidário. Esse associativismo exige uma certa concentração de pequenas empresas num 

determinado limite geográfico, onde empresas do mesmo ramo se juntam em torno de um 

só objetivo, a união de suas forças produtivas e financeiras em prol do melhoramento e 

barateamento da produção.  

                                                 
200 P. Singer (2004)  

201 P. Singer (2004)  
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A Itália foi o país onde essas organizações tiveram início, se concentram no norte e levou o 

desenvolvimento e crescimento econômico para a região num tempo recorde, tornando-se 

o centro das atenções no cenário internacional. Várias pesquisas passam a ser 

desenvolvidas na região, para se buscar o entendimento de tamanho sucesso.  

  

A cooperação foi o fator primordial dessa vitória, todos os processos produtivos e 

decisões, desde o início, eram tomados em conjuntos por todas as empresas. Portanto, a 

competição exacerbada que muitas vezes leva a falência inúmeras firmas, neste caso não 

existia. Isto eliminava  qualquer tipo de segredo e estratégia que viessem a prejudicar 

alguma companhia da região, já que se tratava de uma relação de dependência, onde o 

sucesso de uma empresa dependia do sucesso da outra202. Essa união fortaleceu essas 

empresas tornando-as capazes de competir com as firmas de grande porte em patamar de 

igualdade. 

 

Segundo as palavras do próprio autor: 

  
  “O distrito industrial é o equivalente a uma grande empresa em 

rede, com a vantagem de poder organizar a colaboração mútua de 
dezenas de milhares de pessoas sem imposição e sem 
subordinação, o que deve dar a colaboração maior qualidade do 
que a que as grandes empresas conseguem obter de seus 
empregados e contratados”203. 

 

Quando falamos de desenvolvimento capitalista não podemos esquecer que o capitalismo é 

um sistema individualista, seletivo onde somente uma parte da população goza de seus 

benefícios. A concentração de renda é cada vez mais evidente e os malefícios dessa 

estrutura elitista atualmente não afeta somente os excluídos da sociedade, mas também os 

beneficiados por ela e o planeta como um todo. Essa constatação, que hoje em dia nos 

parece óbvia, levou muito tempo para se tornar tema de discussões por parte das 

autoridades governamentais e dos principais órgãos internacionais. 

  

A herança fordista-taylorista da Segunda Revolução Industrial burocrática e hierárquica, 

marcada pela produção em cadeia e formação de grandes estoques, deu lugar à 

                                                 
202 P. Singer (2004)  

203 P. Singer (2004, p.17 e 18) 
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mecanização, a horizontalização e ao sistema enxuto e prático do just in time204. As 

grandes estruturas das antigas empresas agora se transformam em poucos escritórios onde 

se concentra a parte administrativa da empresa, o setor produtivo e operacional passa a ser 

terceirizado, dando oportunidade de crescimento para as pequenas e médias empresas.  

  

A firma deixa de ser um grande e poderoso complexo aglomerado e se transforma num 

conjunto de firmas e atividades coordenadas por um único núcleo, administrado e 

comando diretamente pelos sócios e diretores das empresas. A partir desse momento, não 

há mais limite geográfico para as empresas e elas passam a funcionar simultaneamente em 

diferentes partes do mundo, graças à revolução da telecomunicação e da informática. 

   

Essa reestruturação diminuiu bastantes os gastos operacionais, de manutenção e com os 

encargos trabalhistas das grandes empresas, já que a agora isso passa a ser 

responsabilidade das firmas terceirizadas.  

  

Podemos dizer que à parte do conhecimento, gerenciamento e principalmente a parte 

financeira das multinacionais continuaram a cargo dos mesmos donos. Contudo, a parte 

operacional ficou a cargo das pequenas e médias empresas espalhadas ao redor do mundo 

que oferecessem os menores custos de produção, não importando a qualidade e a forma de 

produção realizada e nem mesmo as condições de trabalho de seus funcionários. Um 

exemplo disso foi o caso da Nike, que sofreu um significativo boicote dos consumidores 

após a mídia divulgar o fato de que esta utilizava-se de mão-de-obra escrava infantil de 

países subdesenvolvidos asiáticos, como o Vietnã e a Indonésia para a fabricação de seus 

produtos. 

  

Utilizando-se das palavras de Paul Singer: 

 

 “ a grande empresa tornou-se acima de tudo, “financeira”, isto é, 
ela é um conglomerado de capitais, que circunstancialmente 
“possui” um determinado número de unidades produtivas ou de 
distribuição, procurando coordená-las para delas extrair o máximo 
retorno sobre o capital investido”205. 

  

                                                 
204 P. Singer (2004)  

205 P. Singer (2004, p.14) 
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No século XXI, temas como escravidão, exploração de menores, degradação do meio 

ambiente, passam a fazer parte da pauta de discussões da maioria das reuniões gerenciais 

das multinacionais. 

  

Com a descentralização das empresas e a formação de redes produtivas, os funcionários 

passam a ter uma maior importância em termos de decisões e crescimento das companhias, 

além de se sentirem muito mais integrado e participante do meio organizativo, sendo 

incentivados por maiores salários, cursos profissionalizantes e participações nos lucros.  

  

A imagem marxista de uma força trabalhadora explorada pelo capitalista é substituída pela 

figura do colaborador, aquele que se importa com o lugar onde trabalha e tem orgulho de 

fazer parte de uma organização que se preocupa com o meio-ambiente, com a sociedade e 

com o seu bem-estar. Essa foi uma das estratégias adotada pelas grandes corporações para 

controlar a classe operária, utilizando-se de uma terminologia marxista, amenizar a 

desigualdade, a degradação ambiental, violência crescente dos grandes centros urbanos e 

ganhar o apoio da sociedade com um todo, ampliando o seu domínio do mercado. 

  

Apesar do domínio financeiro e político das grandes empresas, as pequenas e médias 

passam a ser numericamente mais importantes, além de essenciais no processo produtivo 

do sistema capitalista contemporâneo. Ambos os tipos de companhias passam a ser 

fundamentais no mercado, ou seja, como se fosse uma relação biológica mutualista onde 

há um beneficiamento recíproco de ambas as partes.  

  

Essa pulverização das empresas também levou a um aumento da informalidade, 

principalmente nos países subdesenvolvidos. Um número infinito de micro-empresas sem 

nenhum tipo de registro ou fiscalização governamental surge nas periferias mundiais. Com 

isso, o sistema previdenciário desses países passa a ser prejudicado, já que não há 

contribuição tributária desses funcionários, além de mercadorias que põem risco a saúde e 

a integridade dos cidadãos passam a entrar no mercado diariamente sem nenhum controle. 

4. O conceito de Governança Corporativa 
 

O conceito de riqueza atualmente envolve uma serie de fatores tangíveis e intangíveis que 

o diferencia completamente da visão passada de riqueza. Valores éticos, morais, 
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preservação do meio ambiente, manutenção da vida, alfabetização, entre outros se 

tornaram essenciais no mundo contemporâneo. 

 

Seguir a óptica atual de uma empresa responsável é nada mais que atribuir o conceito 

amplo de cidadania a empresa, ou seja, cobrar do empresário os mesmos direitos e deveres 

de um cidadão comum. Esta nova ética atribuída à empresa não retira dela sua lógica de 

geradora de riquezas, mas leva a realização de funções socais a medida em que ela passa 

agir como socialmente responsável, ou seja, este novo padrão comportamental exigido 

gera frutos colaterais para a sociedade. Este efeito colateral amplia a idéia de riqueza, a 

medida em que atribui valor a bens intangíveis, como a preservação ambiental, o respeito 

aos direitos humanos, a os direitos do consumidor, etc. Esta nova concepção da empresa, 

da “empresa cidadã”, constitui o motivo principal para a atual revolução da visão 

administrativa da empresa. 

 

Mas qual seria o conceito de cidadania empresarial e governança corporativa? Segundo 

Alves seria: 

 
“Cidadania empresarial, entendida como um conjunto de 

princípios e sistemas de gestão destinados à criação ou 
preservação de valor para a sociedade, pode ser englobada no 
conceito mais amplo de governança – o qual inclui o conceito de 
governança corporativa, mas não se restringe a ele. 

Governança é um conceito freqüentemente difuso, podendo 
ser aplicado tanto a métodos de gestão da empresa (governança 
corporativa) quanto a meios de preservação do meio ambiente 
(governança ambiental) ou formas de combate ao suborno e à 
corrupção de funcionários públicos (governança pública). Não 
obstante seu caráter difuso, o conceito de governança tem como 
ponto de partida a busca do aperfeiçoamento do comportamento 
das pessoas e das instituições”. 206 

 

O conceito de governança retoma a antiga teoria de Karl Popper sobre a teoria da 

engenharia social paulatina, que girava em torno da capacidade que a sociedade tem de se 

aperfeiçoar gradativa e paulatinamente, o que implica na tentativa de aperfeiçoamento 

gradual das relações humanas e das instituições. 

 

Uma empresa pode ser eficiente obedecendo ou não a princípios de boa governança, 

                                                 
206 L. Alves (2001) 
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contudo aquela que mesmo eficiente atende também a esses princípios está contribuindo 

para a formação de uma sociedade mais justa e sustentável. Uma empresa eficiente que 

não atende a princípios básicos de boa governança como a não utilização de mão-de-obra 

escrava ou infantil, o cumprimento das leis trabalhistas, a não agressão ao meio-ambiente, 

entre outros, pode até produzir a custos mais baixos do que as outras, mas, no entanto, está 

produzindo custos sociais altíssimos que a longo prazo irá prejudicar o desenvolvimento 

da região local e a sua imagem perante o público. 

4.1. Empresas Oportunistas versus Empresas socialmente responsáveis 
 

Estamos diante dois modelos típicos de empresa nos dias atuais: a oportunista, mas ligada 

ao modelo da empresa tradicional, e a socialmente responsável, mais presente na sociedade 

contemporânea. A primeira representa aquelas empresas cujo principal objetivo ainda 

continua sendo à maximização do lucro acima de qualquer outra circunstância, onde 

valores morais e éticos, não fazem parte da sua estratégia de gestão e produção. A segunda, 

já está moralmente e eticamente ligada à sociedade onde eficiência, lucro e boa 

governança andam lado a lado. 

 

Não há como negar que se tratam de visões distintas de formas de gerenciamento e de 

perspectivas e que de acordo com os seus objetivos, seja de curto ou longo prazo, o 

modelo oportunista ou socialmente responsável será aplicado. 

 

O modelo oportunista representa geralmente a visão de empresas preocupadas com ações e 

resultados a curto prazo, ao contrário da socialmente responsável, que mesmo assumindo 

um custo de produção maior, prefere agir de forma socialmente responsável  para atingir 

objetivos a longo prazo. 

 

Esse comportamento das empresas é explicado pela economia através do uso da Teoria dos 

Jogos, mas especificamente o Dilema dos Prisioneiros.  

 

A Teoria dos Jogos foi criada para determinar o comportamento de dois ou mais agentes 

econômicos diante de um dilema com resultados distintos, onde a decisão de um dos 

jogadores, não corresponde ao prejuízo ou lucro do seu oponente e que o resultado ótimo 

será sempre a cooperação entre ambos.  
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“O dilema do prisioneiro pode-se resumir da seguinte forma: 
dois prisioneiros, acusados de crimes análogos, são 
informados pelo promotor público de que, se nenhum dos 
dois confessar o crime, ambos serão condenados e receberão 
a pena mínima de um ano, ao passo que, se apenas um 
confessar, ele será libertado e o outro será condenado, 
recebendo a pena máxima de dez anos de reclusão. Se os dois 
confessarem, contudo, ambos serão condenados e receberão 
pena de cinco anos de prisão”207.  

 

A análise desse dilema proporcionou aos economistas comprovarem que uma relação de 

cooperação entre os agentes econômicos é sempre mais vantajosa do que uma ação 

oportunista. Portanto, as empresas que praticam a governança corporativa estão em 

vantagem em relação às demais, e, a longo prazo, serão ainda mais lucrativas, mesmo 

assumindo custos mais altos a curto prazo. Existe atualmente, uma tendência gradual de 

falência das empresas que não assumem um comportamento sustentável perante a 

sociedade, visto que os consumidores, representantes políticos e organizações 

internacionais estão cada vez mais exigentes e vigilantes em relação ao comportamento 

das firmas.  

 

Contudo, para que as empresas tenham o interesse em adotar ou continuar um 

comportamento sustentável, códigos de conduta e leis que beneficiam tais atitudes devem 

ser estabelecidos. 

 

Dessa forma, no futuro, na óptica da cidadania empresarial, não haverá espaço para um 

comportamento oportunista corporativo em prol de uma margem de lucro maior, ou seja, 

não será mais socialmente aceite, pelo menos em teoria, que uma empresa ganhe suas 

vantagens comparativas através do emprego de trabalho infantil ou utilizando-se de 

tecnologias mais baratas, mas ao mesmo tempo altamente poluidoras, por exemplo. O 

primordial é que sejam cortados os incentivos dados as empresas que agem 

oportunamente, para que as vantagens a curto prazo, não compensem as retaliações 

futuras. 208 

                                                 
207 L. Alves (2001, p. 82) 

208 Alves utiliza o exemplo do Dilema do Prisioneiro para explicar a sustentabilidade do comportamento socialmente responsável, 

desde que seja acompanhado por um padrão de comportamental empresarial universal. 
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Os desincentivos ao oportunismo, apenas ocorreriam, se fosse construído um clima de 

confiança global onde, a empresa se sentiria livre para seguir seus deveres, sem se 

preocupar se a outra não estaria cumprindo e ao mesmo tempo ganhando vantagem em 

relação a esta conduta. Esta confiança seria conseguida através da criação de um código de 

conduta socialmente responsável que fosse globalmente aceite, que poderia ser legalmente 

apoiado ou não, mas o objetivo principal seria a certeza de que nenhuma empresa estaria 

burlando estas regras. As empresas devem estar confiantes de que nenhuma delas será 

beneficiada pelo desrespeito ao código.  

 

Este código comportamental, comentado pelo autor, já pode ser observado atualmente. 

Devido ao alto grau de internacionalização da opinião pública e ao fácil acesso a 

informação proporcionada pelas novas tecnologias da informação (um dos efeitos da 

globalização), as multinacionais passam a ter que respeitar um padrão internacional, 

mesmo nos países em desenvolvimento, principalmente para não sofrer pressão do público 

dos países desenvolvidos, que vêem as multinacionais como as grandes vilãs do processo 

de globalização. De acordo com o autor socialista Arnold Thurman209, citado no texto de 

Lauro Alves, existe uma tendência do público em personificar as grandes empresas, 

fazendo delas juízo de valor, enquadrando-as ao lado do bem ou do mal. 

 
“Essa personificação, entendida como fenômeno psicossocial, 
explicaria a tendência de se atribuir às empresas, direitos e 
prerrogativas superiores aos normalmente atribuídos ao 
cidadão.210”  

  

Um dos motivos pelo qual a opinião pública dos países desenvolvidos se mostra tão 

interessada na atuação global das empresas multinacionais é o fato de que estas empresas 

passaram a se locomover em direção aos países que exigiam padrões de comportamento 

inferiores aos praticados nos países desenvolvidos. Diante deste fato, podemos perceber 

que a preocupação do público nos países desenvolvidos não tem apenas um intuito 

humanista, como a tentativa de impedir o desrespeito à natureza e a sociedade nos países 

em vias de desenvolvimento, mas também é uma forma de impedir o deslocamento das 

grandes empresas, evitando o desemprego em seus países de origem, através da tentativa 

                                                 
209 L. Alves (2001) 

210 L. Alves (2001) 
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de aplicação de um padrão internacional comum de exigências das práticas empresarias. 211 

 

Esta nova visão de sustentabilidade, não depende apenas do sector privado, mas da 

sociedade como um todo. As agências governamentais e cientistas envolvidos com a 

questão ambiental e a própria sociedade civil devem continuar alertas às atividades das 

empresas, fiscalizando-as e punindo-as quando necessário, através do boicote a seus 

produtos e troca das suas marcas preferidas por empresas ambientalmente responsáveis. 212 

 

Segundo Korten, a prioridade dos líderes de negócios socialmente responsáveis deve ser o 

compromisso em criar condições para a formação de uma economia de mercado 

socialmente eficiente213. 

 

As condições para um mercado socialmente eficiente são: todos os participantes do 

mercado devem ter acesso total ao conhecimento e a tecnologia; não deve haver subsídio; 

as necessidades de todos devem ser atendidas; todos devem ter as mesmas oportunidades 

de participar; existência de um governo democrático e efetivo capaz de providenciar a 

regulação necessária para se conduzir um negócio. 

 

No entanto, na prática, vemos que muitas das corporações globais desrespeitam esses 

princípios, facilitando a externalização dos custos e limitando o acesso de consumidores e 

investidores a informação essencial. Segundo o autor, qualquer empresa ou fundação 

socialmente responsável deveria se comprometer a honrar tais princípios214. 

 

Complementando esta tese, Korten (2005) fala também sobre a teoria do mercado, que 

segundo ele, os lucros de uma firma são medidas adicionadas à contribuição da sociedade, 

ou seja, a firma maximiza melhor sua contribuição social maximizando o retorno 

financeiro dos seus stakeholders. Contudo, à medida que os custos são externalizados, os 

lucros não representam mais um acréscimo pela firma à riqueza da sociedade, mas antes 

uma expropriação pela empresa da riqueza existente na comunidade215. 

 
                                                 
211 L. Alves (2001) 

212 N. Facheux et al. (1998) 

213 D. Korten (2005, p.231) 

214 D. Korten (2005, p.231) 

215 D. Korten (2005, p.231) 
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4.2. A questão dos custos externalizados 

 

O teorema de Coase desenvolvido pelo economista Ronald Coase216, nos ajuda a entender 

melhor o processo de externalização dos custos. Coase217 parte do princípio que o mercado 

privado sempre chega a um resultado eficiente independente de qualquer outro elemento 

externo, ou seja, os agentes privados ao negociarem sem custos a alocação dos seus 

recursos, conseguem resolver por eles mesmos, suas externalidades. Nessas condições, a 

distribuição inicial dos direitos não afeta a capacidade que o mercado tem de atingir um 

resultado eficiente218.    

 

Contudo, o teorema de Coase219 não se aplica a esfera do domínio público em países com 

instituições fracas e má governança, visto que as regras de propriedade privada nesta 

instância não são respeitadas e os custos de transação são muito altos. Sem regras pré-

determinadas pelo governo e suas instituições no que se refere ao domínio público, não há 

incentivos a comportamentos sustentáveis por parte das empresas no que se refere, por 

exemplo, a manutenção e preservação do meio-ambiente, tomando estas, comportamentos 

oportunistas e de rent-seeking.   

 

Dessa forma, uma empresa só terá interesse em agir sustentavelmente se os custos com 

este comportamento forem menores do que as multas aplicadas pelo governo, ou seja, além 

da empresa se beneficiar agindo sustentavelmente se livrando das sanções governamentais 

ela está ao mesmo tempo, melhorando sua imagem perante os seus consumidores.  

 

Os subsídios do governo às firmas nada mais é que dinheiro público utilizado para a 

manutenção e enriquecimento das firmas existentes. Segundo Korten (2005), numa 

sociedade economicamente sustentável, esse dinheiro seria aplicado em benefício direto da 

sociedade220. 

 

Esta situação é corrente em países subdesenvolvidos onde as leis ambientais são mais 

                                                 
216 G. Mankiw (2006) 

217 G. Mankiw (2006) 

218 G. Mankiw (2006) 

219 G. Mankiw (2006) 

220 D. Korten (2005, p.231) 
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brandas e onde o governo quer de toda forma atrair empresas, independente de sua 

conduta, para o seu território. Hoje em dia, felizmente, o número de indústrias com 

características oportunistas está diminuindo  em todo o mundo, e a tendência é que as 

mesmas desapareçam no futuro. 

 

Há também uma outra forma de compensação social pela degradação ambiental ou social 

das empresas, conhecida como mitigação ou troca, o que corresponde a benefícios 

oferecidos por empresas que prejudicam a população de alguma forma com a venda dos 

seus produtos, por exemplo, bebidas alcoólicas ou cigarros, e por isso, desenvolvem 

projetos sociais e ambientais as comunidades para “compensar” este mal decorrente do uso 

de seus produtos, como doenças, acidentes, etc. 

 

Alguns dos custos externalizados podem ser considerados uma forma de transferência de 

renda da sociedade para as corporações e seus proprietários. No entanto, muitas 

corporações ainda defendem a idéia de que são poderosos criadores de receitas em 

benefício de toda sociedade.221   

 

Korten (2005) vai mais além em sua análise ao falar sobre o sistema de Market Efficienty 

Audit. Este sistema proposto trabalha com a tese de que depois de realizada uma auditoria 

interna rigorosa, o acesso à informação passa a ser primordial, portanto, a empresa deve 

divulgar seus feitos a sociedade e a seus stakeholders através da imprensa, selos 

preferenciais, relatórios anuais de demonstrativos de resultados do exercício, entre outros 

meios. Nesses relatórios devem-se analisar também, a quantidade de subsídios que uma 

empresa disponibiliza para as suas vendas, pois quanto menor o subsídio mais socialmente 

responsável é investir nessa empresa. 

 

As empresas que realmente se preocupam com responsabilidade social devem fazer a 

internalização dos seus custos e ter isto como código de conduta primordial para a 

implementação dessas mudanças corporativas de cunho social em todas as esferas da sua 

companhia. Coase também defende a mesma idéia de Korten sobre a internalização dos 

custos de transação, visto como uma das formas de se atingir um crescimento econômico 

da empresa  sustentavelmente. 

                                                 
221 D. Korten (2005, p.231) 
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Korten, conclui seu pensamento com a seguinte tese: “Por mais que uma empresa invista 

na sociedade, estes custos nunca serão maiores que os subsídios e privilégios que ela já se 

beneficiou da mesma”. 

5. Motivos para as empresas caminharem para o desenvolvimento sustentável 
 

Segundo Hart e Milstein (2004), existem quatro motivadores para a sustentabilidade 

global: 

 O aumento da industrialização a nível global (agora todos os países, não só 

os países desenvolvidos) sem precedentes na história, trouxe consigo 

conseqüências a nível mundial.  Diante deste fato, observou-se que a 

manutenção das práticas poluentes atuais se tornou insustentável, 

principalmente quando se reflete sobre o bem-estar das gerações futuras. 

Portanto, o desafio atual é encontrar uma solução para a necessidade de uma 

modificação tecnológica das práticas atuais para um conjunto de novas práticas 

que garantam uma sustentabilidade futura. 

 

 O aumento do número de atores e da ação da sociedade civil (ONGs, em 

detrimento do poder dos governos nacionais) fortalecida pelo desenvolvimento 

das novas tecnologias de informação que tem possibilitado a formação de 

padrões mundiais de fiscalização e conduta.  

 

 Novas tecnologias, sustentáveis e mais limpas, que podem substituir com 

mais eficiência as tecnologias atuais, sendo consideradas a chave para o 

desenvolvimento sustentável. 

 

 A globalização vista como responsável pelo aumento da população, da 

pobreza e da desigualdade. 

 

Do ponto de vista empresarial, apesar de, em primeira instância, haver uma certa repulsa 

em ter que reformular o que já está estabelecido, a longo prazo, uma atividade empresarial 

sustentável pode trazer maiores lucros e abrirem maiores mercados.  
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Quando lembramos que mais de 65% da população mundial estão praticamente fora do 

mercado, quatro bilhões de pessoas a mais, é mais do que motivo suficiente para que as 

grandes empresas internacionais invistam no segmento social de suas empresas. 

Obviamente que incluir mais da metade da população mundial que se encontra excluída 

não é uma tarefa fácil nem responsabilidade das empresas, mas enxergar que esta fatia da 

população mundial, por mais que tenha um poder aquisitivo muito baixo, também 

consome, já demonstra o grande potencial desta fatia populacional excluída. Neste caso, 

aumentar o poder aquisitivo deste segmento da população seria garantir um enorme 

mercado futuro para novos produtos, compensando assim os custos provenientes de uma 

empresa sustentável. 

 

Pode parecer fácil, mas a discussão sobre o desenvolvimento sustentável é algo muito 

difícil, principalmente para os países em vias de desenvolvimento, que não têm capital 

suficiente para investir em novas tecnologias e também não podem dar-se ao luxo de 

dispensar investimentos de grandes empresas multinacionais, pelo fato destas não se 

enquadrarem aos padrões internacionais exigidos. Apesar de ser uma raridade, como 

poderemos ver mais adiante no exemplo brasileiro, muitos investimentos internacionais 

foram perdidos justamente pelo contrário, ou seja, muitas empresas não investiram no país 

por considerarem a legislação muito frouxa no que diz respeito aos critérios ambientais. 

 

Entretanto, mesmo em países menos desenvolvidos, a consciência cultural da sociedade 

está crescendo, fazendo pressão junto ao governo e sector empresarial para que se tomem 

medidas para evitar problemas ecológicos e sociais. Isto significa que, mesmo lidando com 

legislações menos rigorosas, hoje podemos dizer que vivemos em um mundo onde existe, 

numa visão minimalista, da idéia de cidadão global. Por exemplo, empresas como a 

Monsanto e a Nike, que não deram devida importância às perspectivas dos stakeholders, 

tiveram, na década de 90, suas imagens envolvidas em escândalos contra suas práticas 

ambientais e de trabalho, fazendo-as rever suas práticas na tentativa de limpar sua 

reputação e permanecer com o direito de operação222. 

 

Essa mudança de concepção de riqueza por parte das empresas permitiu que o sucesso e 

enriquecimento das empresas passassem a fazer parte do interesse de vários setores da 

                                                 
222 S. Hart et. al (2004) 
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sociedade envolvidos direta ou indiretamente com as empresas, ampliando o numero de 

stakeholders dos projetos e planos das empresas.  

 

O aumento do numero de stakehoders das empresas fez com que a transformação da 

empresa tradicional moderna em empresa cidadã passasse a ser interesse geral da 

sociedade. Infelizmente, esse modelo de empresa ainda se faz pouco presente nos paises 

subdesenvolvidos, no entanto já constitui maioria absoluta nos paises desenvolvidos e vem 

crescendo vertiginosamente sua presença nos paises emergentes, como comprovaremos 

mais adiante no estudo empírico de uma empresa brasileira de mineração. 

 

Neste caso, temos que chamar atenção para o relacionamento entre empresa e 

stakeholders. Segundo os autores, no futuro as grandes empresas serão aquelas que 

conseguirem operar com tecnologias revolucionárias e com um sistema administrativo que 

seja capaz de incluir as necessidades da sociedade aos objetivos da empresa. Como vimos 

acima, mesmo grandes empresas, quando não consideram a opinião da sociedade, sofrem 

as conseqüências. Diante deste fato, podemos concluir que empresas que não se redimirem 

como a Nike e a Monsanto, terão poucas probabilidades de fazerem parte da economia no 

futuro.  

 

Algumas multinacionais também estão percebendo, depois de analisarem exemplos como 

de Muhammad Yunus, com o Grameen Bank em Bangladesh, que os pobres são fontes de 

criatividade e inovação que devem ser ouvidas, podendo ser uma fonte de inspiração e 

novas possibilidades de lucros.   

 
Por exemplo, a Hindustan Lever Ltda. (HLL), uma subsidiária da Unilever PLC, tem sido 

pioneira no desenvolvimento de mercados entre a população rural pobre da Índia. Por meio 

do desenvolvimento de produtos especificamente voltados para as necessidades únicas 

dessa população, a HLL tem sido capaz de aplicar a ciência e a tecnologia para produzir 

shampoos e sabonetes acessíveis a esse grande e novo mercado. Hoje, mais da metade da 

receita da HLL vem de consumidores localizados na base da pirâmide. Ainda mais 

importante, usando abordagens de desenvolvimento de produtos, marketing e distribuição 

pioneiras na Índia rural, a Unilever, tem sido capaz de alavancar um rápido, crescente e 
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lucrativo negócio para outras partes do mundo em desenvolvimento, como o Brasil. 223 

 
 

Apesar destes exemplos, a realidade é que a maior parte das multinacionais ainda acredita 

que o mercado voltado para as classes baixas não agregaria valor, sem mesmo antes tentar 

realizar uma pesquisa de mercado séria que pudesse realmente indicar as novas 

possibilidades que surgiriam neste segmento ignorado. Mas, se as empresas investirem na 

capacitação social desta parte da população excluída, entenderão que apostar neste 

mercado, segundo a estratégia de sustentabilidade, seria uma forma de aumentar seus 

lucros, através de um acesso maior a mercados de escala e atingir grandes objetivos.  

 

Um último comentário retirado do artigo de Stuart Hart (2004) sobre negócios e 

desenvolvimento sustentável, na próxima década, o desenvolvimento sustentável será uma 

das maiores oportunidades na história do comércio para se investir em novas 

tecnologias224. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
223  S. Hart et. al (2004) 

224  L. Hart (2004) 
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Capítulo 5.  A Cia Vale do Rio Doce 

1. Por que a Vale? 
 

A Vale está entre as maiores multinacionais do mundo e sua produção está voltada 

majoritariamente para a mineração, tendo como principais produtos o ferro, pelotas, 

níquel, cobre, bauxita, alumina, alumínio, carvão, potássio, caulim, manganês, ferro-ligas, 

cobalto, metais do grupo da platina e metais preciosos. Além disso, a empresa, para dar 

suporte a sua produção, acabou investindo também em outros setores como o logístico, 

que abrange redes ferroviárias e terminais portuários, e o sistema integrado mina-ferrovia-

porto, a prestação de serviços para clientes nas áreas de agronegócio e siderurgia, e a 

geração de energia, em determinados países. 

 

O desenvolvimento global econômico nos últimos anos vem beneficiado de certa forma, o 

crescimento econômico dos países em desenvolvimento. Segundo dados retirados do 

relatório de Análise de Investimentos da Vale pela Corretora de Valores Geração Futuro, 

num período de dez anos, entre 1989 e 1998, as economias desenvolvidas representavam, 

em média, 60,0% do PIB global, no período imediatamente posterior, entre 1999 e 2007, 

está participação foi reduzida para 40,0%. Se observarmos um período mais recente, entre 

2005 e 2007, esta contribuição se reduz para 33,0%. 

 

Dentro desta trajetória de crescimento e industrialização dos países emergentes, em 

especial a China, o setor da mineração foi um dos mais beneficiados, já que é o principal 

fornecedor de insumos para a indústria da construção civil, esta, essencial na economia de 

qualquer país em crescimento que necessita expandir sua infra-estrutura.  

 

Todavia, resolvemos escolher uma empresa ligada a este setor para fazer parte de nossa 

pesquisa empírica e nenhuma poderia ser melhor do que a maior empresa mineradora do 

mundo, a Vale.  A Vale além de seu ótimo desempenho econômico ao longo dos seus anos 

de existência é uma empresa modelo, tanto na esfera nacional quanto internacional, em 

termos de boa governança corporativa e sustentabilidade. 

 

Dessa forma, para iniciar nossa breve introdução sobre a Vale, gostaria de citar os 

inúmeros prêmios ganhos pela empresa nos últimos anos relacionados ao seu desempenho 
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como uma empresa moderna e socialmente responsável: 

 

Em 2005:225 

• A Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade 

concedeu à Vale, o Troféu Transparência pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis 

Atuariais e Financeiras (Fipecafi – USP) e Serasa. 

• A empresa foi escolhida por analistas de investimento, pela terceira vez consecutiva, 

em pesquisa realizada, pela conceituada revista Institutional Investor, como a empresa que 

possui a melhor governança corporativa na indústria de mineração e metais da América 

Latina. 

• Vale recebe prêmio FINDES/CONSUMA de Meio Ambiente 2005 na categoria 

Projetos de Educação Ambiental realizados no Parque Botânico Vale do Rio Doce, em 

Vitória-ES. 

• Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) concede à Vale, no dia 

8/12, o Prêmio Aberje Nacional de melhor Empresa de Comunicação do Ano nas 

categorias Eventos Especiais, Vídeo de Comunicação Externa, e-news Interna, 

Relacionamento com Comunidade e Internet, além de 19 prêmios regionais, em diversas 

categorias. 

• Revista Mercado Comum concedeu à Vale o VII Prêmio Minas Desempenho 

Empresarial 2005, na categoria Maiores Empresas de Minas Gerais/Maior Exportadora. 

• Vale realiza o projeto Cultura nos Trilhos em comemoração aos 50 anos da EFVM. O 

projeto promoveu a produção artística e cultural nos municípios que integram a ferrovia, 

com espetáculos de teatro, dança, música e circo. Dez municípios integraram o projeto: 

Vitória, Colatina, Fundão e Baixo Guandu – no Espírito Santo – e Aimorés, Resplendor, 

Conselheiro Pena, Governador Valadares, Nova Era e Itabira – em Minas Gerais. 

• Vale recebe o prêmio IR MAGAZINE AWARDS 2005 – BRAZIL. 

• A federação das Indústrias do Espírito Santo e Conselho Superior para Assuntos de 

Meio Ambiente da FINDES concederam, em 2005, ao Parque Botânico Vale do Rio Doce 

o prêmio FINDES/CONSUMA. 

• A Vale foi premiada, neste ano, pela Revista Biodiversidade e pelo trabalho de 

pesquisa desenvolvido com o Instituto Ambiental Vale do Rio Doce - IAVRD. 

 

                                                 
225 Site da Cia Vale: www.vale.com.br, acesso em 01/09/08. 
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Em 2006226: 

• 22 de maio: a Vale obtém o grau de investimento BBB+ da Standard & Poor’s Ratings 

Services (S&P), o que representa uma elevação de dois níveis em relação à classificação 

BBB- concedida em outubro de 2005 pela S&P. 

Junho: Vale conquista o prêmio de Melhor Empresa em Responsabilidade Social 

Corporativa no IR Magazine Brazil Awards 2006. A premiação é promovida anualmente 

pela IR Magazine, Revista RI e PR Newswire com apoio do IBRI – Instituto Brasileiro de 

Relações com Investidores. 

• 5 de junho: a Vale conquista dois prêmios pela International Association of Business 

Comunicators - IABC,  nas categorias Comunicação com Empregados e Publicação.   

• 9 de junho: a agência de classificação de risco Fitch Ratings eleva o grau de 

investimento da Vale de BB+ para BBB-. 

 

Em 2007:227 

 

• Homenagem do World Education & Development Fund (World Fund) pelo compromisso 

coma educação na América Latina. 

• Prêmio Faz a Diferença – categoria Responsabilidade Social – jornal O Globo. 

• IABC Gold Quill Award – categoria Comunicação com Empregados (Projeto Universo 

Vale) – International Association of Business Comunicators – Vancouver,Canadá. 

• Troféu Transparência – XI Prêmio Anefac – Associação Nacional dos Executivos de 

Finanças,Administração e Contabilidade – Fipecafi-Serasa. 

• Medalha da Cidadania – prêmio BNP Paribas de Responsabilidade Socioambiental. 

• Best Corporate Issuer, Best Corporate Bond, Best Cross Border M&A,Best Hostile 

Takeover, Best Sindicated Loan segundo a revista Latin Finance. 

• Best Performer – InvestorMagazine Award. 

• Best Companies – Finance Asia Magazine. 

• Destaque na Corporate Governance Watch – Asian Corporate Governance Association. 

• Melhor programa de Relações com Investidores da IR Magazine Awards Brazil. 

• Negócio do Ano: aquisição da Inco Limited – destaque para o suporte do Departamento 

Jurídico da Vale à negociação – revista Latin Lawyer. 

• Prêmio Nacional de Qualidade – PNQ para a Albras. 
                                                 
226 Site da Cia Vale: www.vale.com.br, acesso em 01/09/08. 
227 Relatório de Sustentabilidade 2007 - Vale 
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• Prêmio Valor Econômico“As Melhores Empresas em Gestão de Pessoas”,para a Albras. 

• Prêmio John T.Ryan – A Copper Cliff North foi considerada a mina de metal mais segura 

do ano, no Canadá, pelo segundo ano consecutivo. 

• Gold Award – Recebido pela PT Inco do Departamento de Energia e Recursos 

Minerais,pelos esforços e trabalho para promover o crescimento de espécies nativas. 

• Corporate Knights’Magazine – Vale Inco eleita uma das 50 melhores empresas cidadãs. 

2. Breve Histórico da Empresa 
 

A CVRD foi constituída por força do Decreto Lei N°4352, promulgado em 1° de junho de 

1942. Desde o início de sua gestão, a CVRD caracterizou-se por uma gestão preocupada 

com a responsabilidade social, algo incomum para as empresas nacionais da época, 

inclusive as internacionais. Contudo, pelo fato de se tratar de uma empresa de capital 

misto, privada e pública, algumas características de um Estado intervencionista, 

paternalista da época vivida, a Ditadura do Estado Novo, (1930-1945, Getúlio Vargas), 

deram a ela uma característica única de empresa socialmente responsável228. 

 
“Assim, já em 1944, a empresa constrói 54 casas para operários 
em Itabira, dando início a esta preocupação social que viria 
pontuar sua trajetória empresarial. Coerente com esta linha de 
ação, em 1951, a empresa funda uma sociedade beneficente, que 
viria a ter um papel relevante na solução do problema da casa 
própria para a maioria dos seus empregados229.”  

 
 
Estas foram as primeiras de inúmeras ações sociais realizadas pela empresa ao longo de 

sua existência. O mais interessante é que mesmo após a sua privatização em 1977, a 

empresa continuou a sua trajetória de empresa socialmente responsável, baseada no ideal 

de benefícios mútuos empresa-sociedade230. 

 

A Vale já em 1974 já era a maior exportadora de minério de ferro do mundo, sendo 

responsável por cerca de 16% do mercado transoceânico de minério. Outros exemplos, 

podem demonstrar seu histórico desenvolvimentista como por exemplo: Em 1988, a Vale 

eliminou o uso de carvão vegetal de florestas nativas e alcançou auto-suficiência do 

                                                 
228 S. Marta (2001) 

229 S. Marta (2001, p. 26) 

230 S. Marta (2001) 
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material a partir de florestas plantadas; em 1989, a Vale elaborou o Plano Estratégico 

1989-2000, com o foco na internacionalização e implementou o Programa de Participações 

nos Resultados (PR) para os empregados da Vale, demonstrando o seu compromisso como 

empresa moderna e comprometida com a boa governança. Em 2001, a Vale anunciou o 

plantio de 346 milhões de árvores até 2010, o que corresponde ao maior projeto de 

revegetação e preservação ambiental da América Latina. 

 

Ao longo da pesquisa da economista Marta, a autora detectou um ponto comum aos 

funcionários da empresa, o ufanismo, o sentimento de orgulho por sentirem pertencer a 

melhor empresa do país.  Comportamento de total dedicação e lealdade dos empregados 

para com a empresa. Além disso, Marta também constatou que a empresa investe pesado 

na educação de seus funcionários, por exemplo, a Vale conserva a tradição de investir na 

educação de jovens talentos através de bolsas de estudo e sistemas de treinamento 

contínuo, mínimo de 80 horas obrigatórias para todos os empregados. Esta tendência vem 

aumentando a cada ano, como podemos observar analisando o gráfico abaixo retirado do 

Relatório de Sustentabilidade da empresa. 

 

 
Fonte: Relatório de Sustentabilidade da Vale 2007 

 

A Vale juntamente com a Petrobras é uma das maiores e mais importantes empresas do 

Brasil, sendo ela a maior investidora do país em 2003, investindo cerca de US$1,988 

bilhão. Em 17 de outubro de 2007, o relatório da ONU destacou o Brasil como 12º maior 

investidor mundial, resultado obtido em grande parte devido à compra da empresa 
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mineradora Inco, do Canadá, pela Vale e no dia 25 foi anunciado pela empresa 

investimentos de US$ 11 bilhões para 2008, o maior programa já anunciado por uma 

mineradora no mundo.  

 

De acordo com os dados do Relatório de Sustentabilidade da Vale 2006, entre dezembro de 

2001 e fevereiro de 2007, o valor da Companhia multiplicou-se oito vezes. Para os 

acionistas, isso representou um retorno de 42,7% ao ano, nesse período. Em 2006, as 

atividades operacionais geraram receita bruta de R$ 46,7 bilhões, o que representa um 

aumento de 32% em relação a 2005. O resultado de 2006 foi um lucro líquido de R$ 13,4 

bilhões, 29% maior do que os R$ 10,4 bilhões do ano anterior231. 

 

Confirmando o compromisso da companhia com o desenvolvimento, extraímos do 

relatório de sustentabilidade da empresa de 2006, o seguinte texto do próprio diretor-

presidente da empresa o Sr. Roger Agnelli:  

 
 

“Todas as nossas ações são orientadas para o desenvolvimento integrado 
social, ambiental e econômico. Ao investir no crescimento dos nossos 
negócios, adotamos processos que promovem o desenvolvimento das 
comunidades, protegem os recursos naturais e dinamizam a economia 
dos territórios, contribuindo de fato para a construção de um futuro 
sustentável, para a Companhia, para o Brasil e para o mundo.232” 

. 
 

A Vale e sua Fundação investiram R$ 286 milhões em projetos sociais e cerca de R$ 317 

milhões em ações ambientais no ano de 2005.  

 

A Vale, como é conhecida hoje em dia, após trocar a sua marca em novembro de 2007, tem 

sua própria revista semestral sobre sustentabilidade, a ATITUDE, lançada em Dezembro de 

2003.  

 

Desde 2008, a Vale se associou ao Global Reporting Iniciative (GRI)233 e baseou seu 

relatório de sustentabilidade de 2007, nos princípios e normas previstos na versão G3 deste 

                                                 
231 Relatório de Sustentabilidade 2006 da Cia Vale do Rio Doce. Pág.11 

232 Relatório de Sustentabilidade 2006 da Cia Vale do Rio Doce. Pág.12. 

233 Segundo o site da organização, a GRI é uma rede de ação global, uma instituição com governança multistakeholder que colabora no 

desenvolvimento de normas globais de elaboração de relatórios de sustentabilidade. Retirado do site: 

http://www.globalreporting.org/ em 09/10/08.  
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relatório. 

 

Segundo o relatório da Fundação Dom Cabral e do Programa Internacional de 

Investimentos de Columbia (CPII) em Nova York, as maiores multinacionais brasileiras 

são responsáveis por tornar o Brasil o segundo maior investidor externo entre os países em 

desenvolvimento em termos de investimento direto estrangeiro234.  

 

Além disso, a pesquisa confirma que a Vale lidera o ranking das maiores empresas 

multinacionais do Brasil (vide tabela a seguir). Karl P. Sauvant, diretor executivo do CPII, 

declarou que as firmas brasileiras, lideradas pela Vale, estão se tornando importantes atores 

no mercado mundial de Investimento Direto Estrangeiro235. Podemos verificar esse 

crescimento do IDE brasileiro através da análise do mapa abaixo, onde foram pontuadas as 

inúmeras filiais de multinacionais brasileiras ao redor do mundo. 

                                                 
234 Pesquisa realizada pela FDC e CPII. Brazil´s Multinational take Off.  

235 Pesquisa realizada pela FDC e CPII. Brazil´s Multinational take Off. 
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O sucesso de uma companhia como a Vale, demonstrado nos prêmios recebidos pela 

empresa, relacionados acima, é prova clara de que compensa investir no bem-estar social 

da comunidade, do meio-ambiente e dos funcionários, comprova também que todas as 

teorias descritas nos capítulos anteriores foram de fundamental importância para a tomada 

de consciência das empresas. Aquelas que se adequaram ao novo paradigma do 

desenvolvimento sustentável tiveram êxito e estão cada vez mais prósperas.  

3. Análise do Relatório de Sustentabilidade 2007 
 

O Relatório de Sustentabilidade 2007 da Vale foi realizado de acordo com as normas e 

princípios internacionais estabelecidos pela organização Global Reporting Iniciative. O 

trabalho mostrou-se bastante conciso e a própria empresa declarou um Nível de Aplicação 

B+ ao seu relatório. 

 

Analisando as declarações de seus dirigentes e funcionários, todos demonstram bastante 

satisfação com os resultados obtidos no ano corrente e com a política sustentável da 

empresa.  

 

Segundo o relatório, o maior feito da empresa durante o ano analisado foi a aquisição 
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internacional das empresas Holding Austrália Pty e da canadense, Inco Limited. Essa 

compra transformou a empresa na segunda maior mineradora diversificada do mundo, com 

um valor de mercado estimado em US$ 151,7 bilhões e com atividades em trinta e quarto 

países, nos cinco continentes. A empresa ainda pretende aumentar seus investimentos para 

os próximos anos, as estimativas são de R$59 bilhões no período entre 2008 à 2012. 

 

A definição da Missão, da Visão, do Código de Ética e dos Valores da empresa enquadrou-

se perfeitamente a conduta sustentável que a empresa vem tomando e buscando melhorar 

desde a sua criação. A Missão por si só traduz toda a política sustentável da empresa: 

 
 “Transformar Recursos Naturais em Riqueza e Desenvolvimento 
Sustentável” 

 

Nos últimos anos, a empresa intensificou seus compromissos com diversas organizações 

no sistema internacional, entre elas, podemos destacar: a adesão ao Pacto Global das 

Nações Unidas236, a Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios 

e Direitos Fundamentais no Trabalho, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, ao Global 

Business Coalition on HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria (GBC),e a participação ativa 

no Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), fórum global de 

sustentabilidade da indústria de mineração. 

 

Além disso, a Vale, em 2004, iniciou a implementação da regulamentação norte-

americano, Sarbanes-Oxley (SOX), sobre transparência e boa-governança dentro das 

empresas, aumentando assim, a sua credibilidade no mercado internacional. 

 

O Brasil, como berço da maior Floresta tropical do Mundo, a Amazônia, um centro de 

interesse mundial, a região foi uma das áreas escolhidas pela Vale para abrigar seus 

projetos de sustentabilidade.  Entre esses projetos, podemos destacar o Projeto Vale 

Florestar, este projeto tem o objetivo de implementar práticas sustentáveis na região que 

                                                 
236 O Pacto Global é uma iniciativa adotada pela ONU para incentivar as grandes corporações a agirem de acordo com princípios 

internacionais adotados em 2000, com a criação do Milenium Development Goals.  Este pacto é regido por 10 princípios 

fundamentais e suas metas principais são:  implementar estes princípios no maior número de empresas ao redor do mundo e ajudar a 

ONU a atingir seus principais objetivos, entre eles o MDG. O Pacto Global corresponde hoje à maior iniciativa empresarial em prol 

da cidadania e da sustentabilidade, com cerca de 5500 empresas associadas em mais de 130 países. 
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visem, principalmente, a reabilitação de  uma área devastada de 3 mil km2 até 2015. 

 

Atenta as evoluções das discussões internacionais sobre aquecimento global e 

sustentabilidade, a Vale vem intensificando seu controle sobre a emissão de gases do efeito 

estufa e, por isso, desenvolveu uma nova Diretriz Corporativa de Mudanças Climáticas e 

Carbono e o Programa Carbono Vale. A Vale também vem procurando aumentar sua 

eficiência energética, buscando continuar investindo em fontes de energias renováveis e 

limpas, como a hidrelétrica, que já representa 89% de sua rede de abastecimento de 

energia, e o uso de biocombustíveis, como uma fonte alternativa. 

 

A definição de desenvolvimento sustentável retirada do relatório da Vale, engloba 

perfeitamente o verdadeiro significado do termo para uma empresa realmente preocupada 

com a responsabilidade sócio-ambiental. Primeiramente, a empresa, não se esquecendo da 

sua origem e de sua essência, vê a satisfação financeira do seu acionista como primordial 

para o seu crescimento. Ao mesmo tempo, esta geração de valor proveniente da atividade 

econômica mobilizada pela empresa, a mineração, quando realizada de forma sustentável e 

em parceria com outros stakeholders, como governo, ONGS e outras empresas, contribui 

para a melhoria social e ambiental de toda a sociedade.  

 

A Vale organiza sua estratégia de sustentabilidade em três bases principais: Trabalhar para 

ser um operador, um catalizador e um agente global de sustentabilidade, ou seja, a Vale 

busca atuar sustentavelmente desde a fase inicial da mineração, passando pelo 

desenvolvimento econômico e social da comunidade local, preservando sua cultura, 

capacitando seus moradores e numa instância ainda maior, sendo exemplo mundial de boa 

governança corporativa e dessa forma, propagando sua cultura organizacional para as 

demais corporações. 

 

 Uma empresa como a Vale agindo sustentavelmente, incentiva outras empresas de 

pequeno e médio porte a transformarem positivamente, a política gerencial de suas 

próprias instalações sendo elas parte de sua rede produtiva ou concorrente dos seus clientes 

e fornecedores. 

 

A partir do momento que uma empresa como a Vale, adota este tipo de atitude, toda a rede 

de atividades, empresas e pessoas ligadas a ela devem estar de acordo com a sua política 
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organizacional sustentável. Além do compromisso da Vale com os seus clientes pela 

excelência dos seus serviços, produtos e atendimento, a Vale também está preocupada com 

o bem-estar de seus colaboradores, dos funcionários de seus fornecedores e clientes e da 

comunidade local. 

 

 Um exemplo, do compromisso e da ética da empresa foi a suspensão do fornecimento de 

minério de ferro e de ferro-gusa, em outubro de 2007 a alguns dos seus clientes da Vale 

das regiões do Pará, Minas Gerais e Maranhão que estavam violando direitos humanos e 

ambientais. A Vale só retomará o fornecimento dos seus produtos a estas siderúrgicas 

somente depois destas terem cumprido com os Termos de Ajustamento de Conduta 

estabelecidos pelo Ministério Público do Trabalho brasileiro. Esta foi uma atitude muito 

importante para a imagem da Vale e uma prova de sua transparência e seriedade, pois a 

empresa teve que abrir mão de uma parte de sua receita em prol da defesa dos seus valores. 

 

A Vale desde 2005 é signatária do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, 

da OIT e desde então, vem patrocinando diversas campanhas nacionais em prol da 

conscientização das sociedade e empresários dos malefícios causados pela exploração do 

trabalhador. 

 

Em relação a política ambiental da empresa, a Vale está comprometida com a preservação, 

conscientização e educação ambiental e busca a cada dia ampliar os diversos projetos 

ambientais já existentes e conta com a padronização de suas atividades de gerência 

ambiental tendo como diretriz o certificado de qualidade internacional de gerenciamento e 

padronização, o ISO 14001. 

 

Segundo informações do relatório, a Vale vem aumentando seus investimentos em projetos 

de preservação ambiental tendo estes, aumentado entre 2005 e 2006, passando de US$ 88 

milhões para US$ 194 milhões. Com a compra da Inco, em 2007, este investimento foi 

ampliado para US$ 455 milhões. Dessa forma, para termos uma melhor visão sobre a 

amplitude dos projetos implementados pela empresa na área ambiental, nos últimos anos, 

citaremos alguns: 

 

• Realização de projetos de segurança, alteamento, dragagem, drenagem e reabilitação 

ambiental de barragens de rejeitos e pilhas de estéril, nas minas de ferro da Região Sudeste 
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do Brasil e de Carajás,Estado do Pará – Brasil. 

• Melhorias na disposição e no tratamento de resíduos na operação de manganês,na França. 

• Implantação de precipitadores eletrostáticos,equipamentos cuja função é minimizar as 

emissões atmosféricas de chaminés de plantas industriais, no Complexo de Tubarão, no 

Estado do Espírito Santo – Brasil. 

• Melhoria no sistema de disposição/tratamento/transporte de resíduos, melhoria no 

controle de emissões atmosféricas, além da implantação de um sistema de tratamento de 

gases nas operações da cadeia do alumínio,no Estado do Pará – Brasil. 

• Investimento de US$ 178milhões, realizado pela Vale Inco, em2007, com destaque para 

as unidades de Sudbury e Thompson,no Canadá, que melhoraram seus controles 

relacionados ao tratamento de resíduos, água e emissões atmosféricas;e para a unidade PT 

Inco, na Indonésia, que investiu no controle de emissões atmosféricas, tratamento da água 

e reflorestamento. 

• Início de projetos de revegetação e reflorestamento na Região Norte do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Relatório de Sustentabilidade da Vale 2007 

 

Além desses projetos, a Vale também tem diversos outros que estão em andamento 

diretamente com o processo produtivo da empresa cujo objetivo principal é aumentar a 

eficiência na sua produção através da diminuição do consumo energético, de água e da 

diminuição da produção de resíduos ao final da produção. O gráfico abaixo, demonstra a 

evolução da Vale em um desses quesitos, a reutilização da água: 
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Fonte: Relatório de Sustentabilidade da Vale 2007 

 

 

Verificamos que desde 2005 o volume de água reciclada vem aumentando, principalmente 

depois da aquisição da Inco, em 2007. 

 

Portanto, como verificamos ao longo da análise dos dois relatórios de sustentabilidade da 

empresa (2006 e 2007), a Vale vem evoluindo sustentavelmente a cada ano e isto vem 

impactando positivamente no crescimento econômico não só da companhia, mas também 

na melhoria da qualidade de vida das comunidades locais e na preservação do meio-

ambiente em diversas regiões do globo. 
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Conclusão 
 

Como vimos ao longo do texto, o processo de globalização vem trazendo diversas 

transformações no mundo contemporâneo. Novos atores tornam-se extremamente 

importantes e vêm aos poucos se responsabilizando por áreas da sociedade antes 

restritamente dominadas pelo Estado. Discorremos acerca da importância das empresas 

para a “criação de um novo mundo sustentável”, o papel do Estado, das ONGs e de outros 

atores sociais. Vimos que a contribuição de cada um é importantíssima para a 

sustentabilidade do planeta.  

 

Nesse processo de mudança global, o trânsito de pessoas, produtos e animais tornou-se 

transcontinental e os problemas e benefícios surgidos dessa transformação deu origem a 

um novo modo de vida em termos políticos, econômicos, culturais e sociais.  

 

Com o amadurecimento dessas novas idéias, ações muito produtivas no campo da 

governança corporativa passam a contribuir para o desenvolvimento mais sustentável tanto 

socialmente quanto ambientalmente, como vimos ao longo do trabalho e dos exemplos 

citados.  

 

Portanto, após a análise em conjunto dessas duas problemáticas, chegamos a conclusão de 

que a realidade futura e presente é certa, não existem outras possibilidades para o mundo 

que não o desenvolvimento sustentável, logo, assim como em tudo na economia, aqueles 

que conseguirem se adaptar precocemente terão vantagens em relação aos demais. Deste 

modo, podemos concluir que investir hoje em desenvolvimento sustentável não pode ser 

considerado um custo obrigacional, mas um investimento, que será convertido em 

vantagem em relações as demais, que não tiveram iniciativa ou capital suficiente para se 

adaptar as novas exigências colocadas pelo desenvolvimento sustentável.  

 

Diante deste fato, aquelas empresas que se adiantarem a este processo irreversível terão 

uma grande vantagem no futuro em relação às demais. No entanto, as empresas que ainda 

vêem o investimento na estratégia de desenvolvimento sustentável como um custo, não 

estão preparadas para os desafios do futuro, principalmente diante de um mundo 

globalizado. 
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Portanto, é sabido que mudanças em todos os setores na economia são necessárias para se 

atingir um crescimento mais sustentável. As empresas devem monitorar seus processos 

produtivos de modo a utilizar com maior eficiência seus insumos e energia; buscar 

tecnologias cada vez mais modernas e menos poluentes; primar pela qualidade dos seus 

produtos e serviços assim como pela qualidade de vida de seus empregados e comunidades 

ao seu redor; nas fazendas é importante que os recursos naturais, principalmente o solo, 

sejam usado de maneira racional de modo a preservar da melhor maneira possível o meio - 

ambiente evitando a erosão dos solos; as cidades têm que se preocupar com melhores 

serviços de transportes coletivos para diminuir a poluição e ajudar os cidadãos a 

melhorarem seus foot prints; avanços nos meios de telecomunicação também são 

necessários para que a informação corra mais livre e facilmente entre as pessoas, 

principalmente em meio as negociações diminuindo assim as viagens a negócios, e 

consequentemente, a poluição e novamente as pegadas ecológicas dos cidadãos. 

 

Quando falamos em mudança na sociedade queremos dizer mudanças em todas as esferas 

sociais, por exemplo, o hábito de comer. Uma pessoa vegetariana é mais ecologicamente 

sustentável, pois toda energia utilizada para produzir 1 kg de carne é muito maior se 

comparada a produção de vegetais. Em relação ao uso de combustíveis fósseis, a cada dia 

o incentivo a criação e uso de fontes de energias renováveis é cada vez maior. Temos no 

Brasil um exemplo de sucesso, o etanol, sendo adotado também como biocombustível em 

outros países. Enfim, existem inúmeros outros exemplos de tecnologias modernas 

“amigas” do meio-ambiente e da sociedade. 

 

Verificamos ao longo de todos os capítulos, a evolução do comportamento das empresas 

em relação à responsabilidade sócio-ambiental, demos um exemplo concreto da Vale, 

como empresa modelo de boa governança e de desenvolvimento de inúmeros projetos 

sustentáveis.  

 

Contudo, até agora, não havíamos dado nenhum exemplo concreto de ações da sociedade 

civil em prol de um mundo mais justo e sustentável, apesar de termos abordado na tese, a 

importância de uma mudança radical dos costumes humanos. 

 

Conscientes da necessidade da adoção de um modo de vida sustentável, algumas 

comunidades ao redor do mundo já tomaram a sua iniciativa e vem tentando de uma 
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maneira alternativa e planejada, viver sustentavelmente. 

 

No verão de 2007, no curso sobre desenvolvimento sustentável e planejamento energético 

pela Universidade de Oslo, na Noruega, visitamos algumas comunidades alternativas à 

sociedade consumista capitalista que domina a realidade econômica atual.  

 

Durante uma semana, o grupo de estudantes, juntamente com a coordenadora do curso de 

Energy Planning and Sustainable Development, a antropóloga Tanja Whinther, viajaram 

pela Noruega em busca de fontes renováveis de energia e de comunidades alternativas ao 

modo de vida capitalista, conhecidas como EcoVillages e mais comuns em alguns países  

europeus como Alemanha, França, Dinamarca e Noruega. As Ecovillages funcionam 

através de um sistema quase 100% sustentável, tudo que é produzido pela comunidade é 

reaproveitado.  

 

As famílias constroem suas próprias casas através de mutirões, toda a comunidade coopera 

para o desenvolvimento local e o bem-estar coletivo. Toda a comida é produzida dentro da 

própria comunidade, sendo esta exclusivamente orgânica, os adubos provem dos próprios 

excrementos produzidos pela comunidade e os animais, possível através da construção de 

fossas artesanais devidamente construídas e projetadas para o recolhimento apenas dos 

excrementos e estes vão direto para uma área reservada, onde depois são utilizados na 

agricultura. Os alimentos, que não podem ser produzidos dentro da fazenda, são 

comprados normalmente nas cidades com o dinheiro de alguns membros da comunidade 

que ainda trabalham em suas respectivas profissões. As casas são construídas com madeira 

retirada do próprio terreno adquirido para a construção da comunidade e depois a área 

desmatada é reflorestada. 

 

A arquitetura das residências é toda projetada para consumir o mínimo possível de energia 

elétrica. Na comunidade em que visitamos, ao sul da Noruega, para absorver o máximo 

possível da energia solar, as casas foram construídas  de madeira, com paredes erguidas 

através de uma mistura de pedras, barro e feno, portas e janelas eram estrategicamente 

projetadas para captarem a ventilação natural do ambiente. 

 

Em relação as relações sociais dentro da comunidade, foi observado uma priorização do 

coletivo sobre o individual. Todos trabalham em prol do bem-estar da comunidade. Mesmo 



 106

adotando práticas sustentáveis e alternativas em relação ao modo de vida da maior parte da 

população mundial, os moradores destas Ecovillages sabem aproveitar as maravilhas do 

mundo moderno. Aparelhos eletrônicos, carros, computadores, enfim, os utensílios 

modernos que nós utilizamos diariamente para facilitar o nosso dia-a-dia também são 

utilizados por essas famílias, mas de forma muito mais sustentável. Muitos destes 

utensílios são de uso coletivo, por exemplo, ao invés de cada família ter uma máquina de 

lavar roupas e uma secadora, existem algumas máquinas para uso coletivo e assim por 

diante. Há toda uma preocupação também com a utilização de automóveis, por exemplo, 

as famílias fazem rodízio para levarem as crianças à escola, economizando, desta forma, 

combustível e contribuindo para a diminuição na emissão de CO2 na atmosfera. 

 

Na Noruega, estas comunidades são formadas com a autorização do governo. Uma 

Ecovillage antes de se estabelecer no país, deve preencher vários requisitos exigidos pelo 

governo, inclusive a escolha do terreno passa por várias exigências legais. Contudo, há 

também uma série de benefícios dados pelo Estado a comunidade, principalmente em 

relação à isenção de alguns impostos, incentivando a proliferação destes tipos de 

comunidade, já que a carga tributária nos países nórdicos são uma das mais altas do 

mundo. 

 

Após este exemplo concreto de mudança radical no modo de vida da sociedade civil, dado 

pelas Ecovillages, podemos concluir que apesar dos esforços das empresas, dos Estados, 

dos órgãos multilaterais e das ONGs, somente com o apoio e a tomada de consciência em 

massa da população mundial da importância de se mudar hábitos e costumes 

contemporâneos em prol da sustentabilidade que a construção de um novo mundo mais 

social e ambientalmente equilibrado será possível. 

 

A próxima Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas ocorrerá em Poznan, na 

Polônia durante a primeira semana de dezembro de 2008. Espera-se que nesta conferência 

mais um passo seja dado em direção ao cumprimento das regras ambientais internacionais 

implementadas com o Protocolo de Kyoto em 1997. 

 

Durante todo o trabalho, discutimos sobre as mudanças que vem ocorrendo em todos os 

setores da sociedade contemporânea em conseqüência da implementação deste novo 

paradigma da sustentabilidade. Demos um exemplo concreto de uma empresa brasileira e 
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de uma comunidade norueguesa pautada na cartilha da boa governança corporativa 

internacional e do desenvolvimento sustentável.  

 

Contudo, pela vastidão do tema abordado, muitos outros assuntos não puderam ser 

discutidos com maior atenção ao longo do texto, como por exemplo, a questão do 

aquecimento global, do mercado de carbono, da Amazônia entre outros inúmeros 

igualmente importantes e atuais. Portanto, encorajamos aos pesquisadores e estudiosos do 

desenvolvimento a aprofundarem seus trabalhos sobre a sustentabilidade e a 

responsabilidade sócio-ambiental das empresas de modo a contribuírem para a sociedade 

internacional com novas idéias e teorias capazes de convencer e conscientizar os 

Estadistas, empresários e a sociedade civil a respeito da importância do tema.  
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