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Resumo 
 
Esta dissertação tem como objetivo principal demonstrar a responsabilidade social das 
empresas na construção de um mundo sustentável. Aos poucos, fomos construindo histórica 
e economicamente a trajetória de ascensão de um novo paradigma do desenvolvimento. 
Conseguimos observar claramente a inversão de papéis entre o Estado e as empresas e 
dessa forma, compreender a importância das mesmas para o crescimento econômico e o 
desenvolvimento sustentável contemporâneo. Utilizamos como método de trabalho o 
empírico, através de entrevistas e da observação participativa, e a pesquisa bibliográfica. 
Concluímos, ao longo do trabalho, que a construção de um mundo sustentável só será 
possível com a participação ativa de todos os membros da sociedade, principalmente no que 
diz respeito à colaboração das empresas e da sociedade civil. 
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Globalização. 
 
 
 

Abstract 
  
The main focus of this dissertation is to demonstrate the social responsibility of companies 
on the construction of a sustainable world. During the text, we developed an historical and 
economic ascension’s trajectory of a new paradigm of development. We could observe 
clearly the inversion of functions between the State and the Corporations and this way, we 
could understand the value of them for the economic growth and contemporaneous 
sustainable development.  We utilized as a work method an empiric method, through of 
interview and participative observation and the bibliographic research. We concluded, 
during all this work that the construction of a sustainable world is possible with the active 
participation of all society members, mainly respecting to the collaboration of companies 
and civil society. 
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