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Resumo - Este estudo foi realizado com objetivo de mostrar como algumas 

empresas atuam frente aos conceitos de responsabilidade social, desenvolvimento 

sustentável e desenvolvimento econômico. A partir de dados secundários e revisão 

teórica, busca-se entender como as empresas podem atingir a sociedade de forma 

positiva, e/ou negativa, através de suas práticas socioambientais.  

Introdução - Ouve-se com muita freqüência empresas que dizem adotar como fator 

primordial a Responsabilidade Social e a Sustentabilidade, será que existe mesmo a 

inclusão social e a preservação do meio ambiente? Ou isso seria mais uma maneira 

da empresa conquistar mais clientes com ações que ela não segue? Será que essas 

empresas sabem de onde vêm suas matérias primas e por quem é produzido?  Com 

toda análise realizada nas grandes empresas descobre-se que há muito a ser 

melhorado. As empresas precisam adquirir a consciência  de que quando o assunto 

é responsabilidade social,e/ou preservação do meio ambiente a responsabilidade é 

muito grande. Cabe a nós cidadãos fiscalizarmos as supostas ações que muitas 

empresas dizem fazer em pró desses dois itens citados acima, e nos atentarmos 

afim de que não sejamos enganados com atos que elas não realizam. A ética 

empresarial é o comportamento da empresa quando ela age em conformidade com 

os princípios morais e as regras do bem proceder aceitas pela sociedade, mas qual 

ética? Qual caminho essas grandes empresas seguem? 

Objetivo: Compreender os conceitos de responsabilidade social e desenvolvimento 

sustentável e analisar as práticas socioambientais de algumas empresas.  

Metodologia: A metodologia utilizada na construção deste trabalho está baseada no 

levantamento e revisão bibliográfica pertinente ao tema, em fontes primárias  e 

secundárias de pesquisa.    

Definição de desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social 

Define-se por Desenvolvimento Sustentável um modelo econômico, político, 

social, cultural e ambiental equilibrado, que satisfaça as necessidades das gerações 

atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas 

próprias necessidades. Esta concepção começa a se formar e difundir junto com o 

questionamento do estilo de desenvolvimento adotado, quando se constata que este 

é ecologicamente predatório na utilização dos recursos naturais, socialmente 



perverso com geração de pobreza e extrema desigualdade social, politicamente 

injusto com concentração e abuso de poder. 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu pela primeira vez, com o 
nome de eco desenvolvimento, no início da década de 70. Foi uma resposta 
à polarização, exacerbada pela publicação do relatório do Clube de Roma, 
que opunha partidário de duas visões sobre as relações entre crescimento 
econômico e meio ambiente: de um lado, aqueles, genericamente 
classificados de possibilitas culturais (ou „tecno-centricos‟ radicais), para os 
quais os limites ambientais ao crescimento econômico são mais que 
relativos diante da capacidade inventiva da humanidade, considerando o 
processo de crescimento econômico como uma força positiva capaz de 
eliminar por si só as disparidades sociais, com um custo ecológico tão 
inevitável quão irrelevante diante dos benefícios obtidos; de outro lado, 
aqueles outros, deterministas geográficos (ou „eco-centricos‟ radicais), para 
os quais o meio ambiente apresenta limites absolutos ao crescimento 
econômico, sendo que a humanidade estaria próxima da catástrofe. 
Mantidas as taxas observadas de expansão de recursos naturais 
(esgotamento) e de utilização da capacidade de assimilação do meio 
(poluição) (ROMEIRO, 1999, p. 2-3).  

 

O autor afirma ainda que é neste contexto, que surge o eco desenvolvimento como 

uma proposição conciliadora, que reconhece que o crescimento efetivamente é 

relativo aos limites ambientais, porém não os elimina; o crescimento econômico é 

condição necessária, mas não suficiente para a erradicação da pobreza e das 

disparidades sociais. 

Conceito de Sustentabilidade  

O conceito de sustentabilidade comporta sete aspectos ou dimensões principais, a 

saber: Sustentabilidade Social - melhoria da qualidade de vida da população, 

equidade na distribuição de renda e de diminuição das diferenças sociais. 

Sustentabilidade Econômica - públicos e privados, regularização do fluxo desses 

investimentos, compatibilidade entre padrões de produção e consumo, acesso à 

ciência e tecnologia; Sustentabilidade Ecológica - o uso dos recursos naturais 

deve minimizar danos aos sistemas de sustentação da vida: redução dos resíduos 

tóxicos e da poluição, reciclagem de materiais e energia, conservação, tecnologias 

limpas e de maior eficiência e regras para uma adequada proteção ambiental; 

Sustentabilidade Cultural - respeito aos diferentes valores entre os povos e 

incentivo a processos de mudança que acolham as especificidades locais; 

Sustentabilidade Espacial - equilíbrio entre o rural e o urbano, equilíbrio de 

migrações, adoção de práticas agrícolas mais inteligentes e não agressivas à saúde 



e ao ambiente, manejo sustentado das florestas e industrialização descentralizada; 

Sustentabilidade Política - no caso do Brasil, a evolução da democracia 

representativa para sistemas descentralizados e participativos, construção de 

espaços públicos comunitários, maior autonomia dos governos locais e 

descentralização da gestão de recursos; Sustentabilidade Ambiental - equilíbrio de 

ecossistemas, erradicação da pobreza e da exclusão, respeito aos direitos humanos 

e integração social. Abraça todas as dimensões anteriores através de processos 

complexos. O grande marco para o desenvolvimento sustentável mundial foi, sem 

dúvida a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992 (a Rio 92), onde se aprovaram uma 

série de documentos importantes, dentre os quais a Agenda 21, um plano de ação 

mundial para orientar a transformação desenvolvimentista, identificando, em 40 

capítulos, 115 áreas de ação prioritária. A Agenda 21 apresenta como um dos 

principais fundamentos da sustentabilidade o fortalecimento da democracia e da 

cidadania, através da participação dos indivíduos no processo de desenvolvimento, 

combinando ideais de ética, justiça, participação, democracia e satisfação de 

necessidades. O processo iniciado no Rio em 92 reforça que antes de se reduzir a 

questão ambiental a argumentos técnicos, deve-se consolidar alianças entre os 

diversos grupos sociais responsáveis pela catalisação das transformações 

necessárias. 

Como as empresas atuam em relação ao desenvolvimento sustentável  

As empresas atuam preocupadas em suprir as necessidades das gerações atuais, 

sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. 

Para alcançar, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do 

reconhecimento de que os recursos naturais são limitados isso representou uma 

nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente. 

Diante desses fatos desenvolvimento sustentável é obter crescimento econômico, 

garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para 

gerações futuras, para que isso ocorra é necessário que haja uma harmonização 

entre o desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente, a qualidade 

de vida e o uso racional dos recursos da natureza, como por exemplo algumas 



empresas já utilizam esses recursos afim de garantir um meio ambiente favorável 

para a sociedade. 

Relações de produção e exploração no sistema capitalista 

Depois do conceito sobre a Responsabilidade Social e Desenvolvimento 

Sustentável, resolvemos fazer uma busca minuciosa sobre as possíveis 

possibilidades de inclusão social e conservação ao meio ambiente, afinal é isso que 

as empresas mostram para nós quando falam sobre seus projetos sociais. Ficamos 

encantados ao ver que as grandes empresas se preocupam de verdade com 

inclusão e a preservação, e que o conceito de desenvolvimento econômico é gerado 

a partir de oportunidades dignas de trabalho e remunerações. Isso seria muito bom 

se fosse verdade, infelizmente não é isso que encontramos, ainda há muito que ser 

feito e o primeiro passo é mostrar para a sociedade que essa imagem de grandes 

empresas não faz parte da realidade que vivemos, que por trás de uma bela imagem 

construída não há nada que encante, mas difícil é acreditar que em pleno século XXI 

se não bastasse às degradações ambientais ainda convivemos com escravidão e 

mão de obra infantil. Serviços forçados, submissão a condições degradantes de 

vida, jornadas exaustivas, restrições à liberdade de ir e vir e demais situações 

caracterizadas como escravidão são formas de violência abusivas praticadas contra 

homens e mulheres adultos, e cada vez mais com crianças e adolescentes. 

De acordo com levantamento da Repórter Brasil, a atualização ocorrida em 
28 de junho do cadastro de empregadores flagrados explorando pessoas 
em condição análoga à de escravatura, a chamada “lista suja” do trabalho 
escravo, contém, num total um de 142 novos nomes incluídos, a 
participação de pelo menos oito deles em casos de exploração laboral 
infantil. Mantida em conjunto pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
e pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
(SDH/PR), a relação é considerada uma das mais importantes ferramentas 
na luta pela erradicação da escravidão contemporânea no Brasil (Repórter 
Brasil

1
). 

A legislação brasileira define o trabalho escravo como crime (artigo 149 do Código 

Penal), e quando pratica incide sobre crianças e adolescentes, a pena aos infratores 

é mais severa. A violação dos direitos humanos no interior das relações trabalhistas 

é prevista como punição de oito anos de prisão, além de multa, conforme a 

gravidade da violência praticada. Recentemente novas empresas foram incluídas na 

                                                           
1
  Repórter Brasil foi fundada em 2001 por jornalistas, cientistas sociais e educadores com o objetivo de 

fomentar a reflexão e ação sobre a violação aos direitos fundamentais dos povos e trabalhadores no Brasil. 

http://reporterbrasil.org.br/2013/06/deputados-federais-e-ex-ministro-entram-na-atualizacao-semestral-da-lista-suja-do-trabalho-escravo/
http://reporterbrasil.org.br/2013/06/deputados-federais-e-ex-ministro-entram-na-atualizacao-semestral-da-lista-suja-do-trabalho-escravo/
http://reporterbrasil.org.br/2013/06/deputados-federais-e-ex-ministro-entram-na-atualizacao-semestral-da-lista-suja-do-trabalho-escravo/


“lista suja”, empresas de pessoas totalmente ligadas ao poder público, de onde 

deveria partir o incentivo para inclusão. 

Adelson Souza de Oliveira está na “lista suja” do trabalho escravo devido 
ao flagrante de quatro trabalhadores em situação análoga à de escravo, 
ocorrido em 2007, na Fazenda Verena II, no município de Novo 
Repartimento, no Pará. À época, o empregador era o então prefeito da 
cidade de Iaçu, na Bahia, pelo PMDB. Um pai e seus três filhos, um deles 
com menos de 17 anos, eram responsáveis pela limpeza do pasto do 
rebanho bovino criado na propriedade. Segundo a Lista TIP, a atividade 
desempenhada pelo adolescente, na ocasião, poderia lhe provocar cortes, 
perfurações e lhe expunha ao risco de doenças ou outros acidentes, pelo 
contato próximo a animais (Repórter Brasil¹) 

Diante dos fatos expostos a preservação do meio ambiente tem que estar atrelada a 

outros objetivos, nos quais, justiça social, trabalho decente e garantia do bem estar 

social, são recursos mínimos para o fortalecimento da sociedade. O Estado tem que 

exercer o papel predominante na fiscalização dessas tarefas, mais não é isso que 

observamos, parece que quanto maior o seu desenvolvimento econômico, menor 

será a fiscalização. Empresas de grandes nomes no mercado pregam a 

responsabilidade social como slogan, porém não estão nem um pouco interessada 

em saber como e de onde vêm seus insumos, chega ser uma “piada” entrar no site 

dessas empresas e se deparar com tanta mentira que é exposta. 

 
Toda atividade econômica deve gerar benefícios sociais. A valorização do 
ser humano é uma premissa no Grupo Fischer. Essa premissa está 
lastreada em princípios que contribuem para o desenvolvimento de seus 
colaboradores e familiares, além das comunidades onde atua. As práticas e 
políticas de recursos humanos adotadas no Grupo visam assegurar uma 
perfeita integração entre os funcionários, a manutenção de ambientes de 
trabalhos saudáveis, seguros e humanos, respeitando-se a individualidade 
de cada um, e a geração de projetos sociais nas comunidades, tais 
como "Bom de Bola, Bom na Escola", "Projeto Pescar" e "Dr. Saúde". 
(Grupo Fischer, Responsabilidade Social, 2013) 

 

Esse é o belo pensamento da empresa Citrosuco do Grupo Fischer, que foi autuada 

por empregar 26 trabalhadores em situação de trabalho escravo. O Grupo Fischer 

como diversas empresas de poder alto aquisitivo gera milhões de dólares anuais em 

divisas para o Brasil, mas o que adianta o desenvolvimento econômico não estar 

atrelado à responsabilidade social, saber que por trás de um grande ciclo 

econômico, ainda iremos ficar indignados com condições precárias de trabalho, é 

pregar o que não existe. 

“Confiança, franqueza e amizade como base das relações internas e 
externas” não pareciam ser os valores que havia no vínculo entre a 



Citrosuco e um grupo de 26 dos seus empregados da colheita de laranja, 
resgatados de regime de trabalho análogo ao de escravo no último 2 de 
julho. A frase que abre a reportagem, slogan na página da internet da 
companhia, destoa da situação verificada pela vistoria realizada por dois 
auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e um 
procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT) em dois laranjais da 
empresa, no interior de São Paulo. O contingente foi encontrado e libertado 
após uma denúncia recebida pelo MPT. (Repórter Brasil¹) 

 Conforme o procurador do MPT Fernando Maturana, a Citrosuco fez a receptação 

daqueles trabalhadores de modo a tirar “vantagem econômica”. A conduta da 

empresa pode ser interpretada através da “teoria da cegueira deliberada”, quando 

um acusado de certo crime nega participação por não estar diretamente envolvido, 

mas, ainda assim, tira daquela prática algum tipo de benefício. “A Citrosuco precisa 

daquela mão de obra mais barata para tirar vantagem econômica e fecha os olhos 

para a forma como é feito o aliciamento. Chamou muito à atenção a forma como 

eles entregam a contratação de trabalhadores a um preposto.” Isso infelizmente 

acontece com diversas empresas de renomes no mercado, elas simplesmente 

negam o fato de participar de qualquer tipo de autuação criminal, pois alegam que 

os serviços são terceirizados, mais como pode elas pregarem a responsabilidade e o 

desenvolvimento sustentável  e simplesmente fecharem os olhos para a realidade, é 

sinal que só importa mesmo o seu desenvolvimento econômico.  

“A Lei Áurea, sancionada em 13 de maio de 1888, aboliu a escravidão no 
Brasil. Mais de 120 anos depois, no entanto, parece que algumas empresas 
ainda não entenderam o que isso significa. Entre muitas outras, esse parece 
ser o caso da grife de luxo Le Lis Blanc, que pertence à varejista Restoque, 
empresa que faturou R$ 635,9 milhões no ano passado e cujo valor de 
mercado é de R$ 1 bilhão. Em junho, uma fiscalização do Ministério do 
Trabalho, realizada em três oficinas de costura, na zona norte de São 
Paulo, encontrou trabalhadores em condições análogas à escravidão em 
fornecedores da Le Lis Blanc”.(OS ESCRAVOS...,2013) 

Pior é quando temos que nos deparar com pessoas do poder público, desprezando 

e praticamente nos chamando de “tolos” para essas situações. Isso é favorável para 

quem? Ao pobre coitado que trabalha duro para dar sustento à família se 

submetendo a esses tipos de condições, por não ter conhecimentos o suficiente? Ou 

para a grande empresa que visam o seu lucro? A PEC inclui o trabalho escravo no 

artigo 243 da Constituição, que já prevê o confisco de terras com plantações de 

psicotrópicos. Além disso, a Constituição prevê que toda a propriedade deve ter 

função social. Trabalho escravo é uma das maiores negações aos direitos humanos, 

repudiado em todo o mundo. Portanto, quem usa trabalho escravo não está 

cumprindo a função social de sua propriedade, e a própria contradição vem abaixo. 



Roseana Sarney vetou o projeto de lei de combate ao trabalho 
escravo a ser discutido pela Assembleia Legislativa do Maranhão. O projeto 
de lei nº 169/2013 havia sido aprovado na Assembleia Legislativa do Estado 
e previa a cassação do registro de ICMS (Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) de empresas flagradas com trabalho escravo. A 
governadora alegou que o texto é inconstitucional. (REL – UITA, 2013) 

Vamos acreditar que ainda há uma solução. Vamos acreditar que se todos nós 

tivermos conhecimentos muita coisa ainda poderá ser mudada. Ficamos aqui com 

um bom exemplo da Petrobrás que em 2007 suspendeu a compra de combustível 

da empresa Pagrisa em defesa ao não trabalho escravo. 

 A BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras, anunciou que vai 

suspender a compra de álcool combustível da empresa Pagrisa, do grupo 
Pará Pastoril Agrícola S. A. O Grupo Móvel de Combate ao Trabalho 
Escravo encontrou, na semana passada, 1,1 mil trabalhadores em 
condições análogas à de escravidão em uma fazenda da Pagrisa em 
Ulianópolis, distante 250 quilômetros de Belém. 
Em nota, a BR informa que não compra biocombustível de empresas que 
utilizam trabalhadores em condições análogas à de escravidão e “inclui em 
todo os seus contratos cláusulas na qual os fornecedores se comprometem 
a não utilizar mão-de-obra nestas condições. A companhia acrescentou que 
o nome da Pagrisa não constava até ontem (03.07) no cadastro de 
empresas autuadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, chamada “lista 
suja. Por isso, “ainda figura como fornecedora da BR.(Secretaria dos 
Direitos Humanos da Presidência da Republica, 2007)”. 

 

Ética e Responsabilidade Social 

Responsabilidade social é um conceito novo, que as empresas estão adotando e se 

preocupando mais. Com o aumento da complexidade dos negócios ao longo dos 

últimos anos, o discurso da gestão responsável foi amplamente incorporado pelas 

empresas. Além disso, as crescentes desigualdades de nossa Sociedade as 

obrigam a repensar os desenvolvimentos econômicos, sociais e ambientais. A 

preocupação com os valores, ética, geração de renda e o desenvolvimento 

sustentável fizeram com que as empresas trabalhassem de forma sistemática as 

questões sociais em consonância com o planejamento e as estratégias adotadas de 

sustentabilidade dos negócios e da sociedade. Uma razão primordial para a 

divulgação desempenho social da empresa é a ética e ao princípio pelo qual as 

empresas, têm ativa participação no crescimento de uma nação e, portanto, deve 

prestar contas á sociedade. Muitas empresas se envolveram mais com o conceito, 

melhorando o relacionamento com os funcionários, dando mais importância à 

redução de impacto no meio ambiente e investindo no desenvolvimento da região 

onde atuam. O mundo empresarial vê, na Responsabilidade Social, uma estratégia 

para aumentar o lucro e potencializar seu desenvolvimento. Pois os consumidores 



frequentemente procuram por produtos que valorizam os aspectos éticos ligados à 

cidadania. Por outro lado, o incremento da produtividade levou a um significante 

aumento da competitividade entre as empresas. A conduta responsável das 

empresas contribui para a diminuição dos riscos e para a perpetuação dos negócios. 

Podem ser observadas reduções de custos, pela adoção de práticas socialmente 

responsáveis, aumento da qualidade de vida dos colaboradores, construção de forte 

relacionamento com stakeholders, principalmente com a comunidade, além de 

proporcionar o bem-estar social. 

“Responsabilidade social pode ser definida como o compromisso que uma 
organização deve ter para com a sociedade, expresso por meio de atos e 
atitudes que a afetem positivamente, de modo amplo, ou a alguma 
comunidade, de modo específico, agindo pró-ativamente e coerentemente 
no que tange a seu papel específico na Sociedade e a sua prestação de 
contas para com ela.” (ASHLEY, 2002, p. 6). 

O conceito de Responsabilidade Social está junto com o Desenvolvimento Social. A 

não escassez dos recursos está ligada à uma atitude responsável com o meio 

ambiente, e isto leva o conceito à um pensamento mais alto. Uma postura 

sustentável permite a prevenção de riscos futuros, como por exemplo, impactos 

ambientais, processos judiciais e competitividade no mercado. É notável com o 

passar dos anos o aumento do número de empresas que visam não somente o lucro 

a todo custo de suas operações, as organizações têm-se preocupado cada vez mais 

em agregar valor aos seus produtos incluindo em seus processos a preocupação 

com os efeitos de suas atividades com o objetivo de proporcionar o bem-estar à sua 

comunidade. A demora em atender as necessidades dos clientes pode ser 

prejudicial além de custoso para a empresa. Diante das crescentes expectativas dos 

diversos stakeholders a organização do futuro tem que agir de forma ética e 

responsável em seus relacionamentos com o público interno e externo. Segundo 

GITMAN (2006, p.16) “Em sua maioria os líderes empresariais creem que as 

empresas, na verdade, fortalecem sua posição ao manter padrões éticos elevados”. 

Hoje em dia, a comunidade empresarial, em geral, e a comunidade financeira, em 

particular, estão preocupadas com a instituição e a aplicação de padrões de ética. A 

finalidade desses padrões é motivar as empresas e os participantes do mercado a 

obedecer tanto ao conteúdo quanto ao espírito das leis e normas da prática 

empresarial e profissional. 



Resultados: Notou-se através das pesquisas que ainda há muitas contradições a 

respeito das práticas de responsabilidade social e sustentabilidade no mundo 

corporativo. Na busca incessante por lucros, a lógica é minimizar custos, ainda que 

sejam estes custos relacionados com a vida. A idéia de responsabilidade social, 

ética e compromisso com o desenvolvimento socioambiental hoje agrega valor à 

imagem da empresa que os assumem como valores a seguir, no entanto, é preciso 

ficar atento, pois muitas vezes esses valores mais mascaram que evidenciam a 

realidade de uma organização. 

Considerações Finais: Quando o assunto é Responsabilidade Social, logo nos 

lembramos do crescimento que nosso país teve ao longo desses anos. O 

crescimento global e a ganância por obter cada vez mais lucro, fez com que 

empresas do mundo todo tapassem os olhos para a sociedade que estava ao seu 

redor, sem levar em consideração que a prejudicando elas estariam fazendo um 

mau a si mesmo. Com campanhas globais incentivando a preservação ambiental e 

inserindo mais pessoas no contexto das empresas, fica claro que algo aconteceu. As 

leis trabalhistas hoje protegem mais o empregado, as leis em relação à preservação 

ambiental, (desmatamento, o descarte inapropriado de insumos danosos nos rios e 

etc.) fazem parte da sociedade atual. Hoje somos mais conscientes e podemos dizer 

que há uma conscientização mundial. È bem vista hoje uma empresa que além de 

bons produtos, oferece à sociedade a oportunidade para capacitar pessoas, 

empresas que se preocupam com a questão da sustentabilidade, algo que está 

diretamente ligado aos contextos atuais. Há mais fiscalizações de olho nessas 

empresas que se dizem “politicamente corretas” mais que não fazem 1% daquilo 

que a missão da empresa diz. Cabe ao governo ser aliado da sociedade nesse 

aspecto intensificando as leis e punindo severamente as empresas que não 

cumprem com suas responsabilidades. Com educação, saneamento básico e 

condições dignas para as que as pessoas sobrevivam ninguém precisaria se 

submeter a viver em condições precárias. Tem que haver desenvolvimento 

econômico, mas com certeza ele não precisa (e não deve) estar atrelado a esse tipo 

de serviço. Nós que somos de uma nova geração, podemos pensar em fazer a 

diferença, acreditamos que somos capazes de converter essa realidade, pois com 

uma nova visão temos diversas formas de desenvolvimento econômico, respeitando 

a sociedade, o meio ambiente e o melhor ainda, oferecendo oportunidades dignas 

de condições de trabalho e remunerações para a sociedade. 
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