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EQUAÇÃO BÁSICA 
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

QUALIDADE DE VIDA DE 
UMA COMUNIDADE

SUSTENTABILIDADE

ENTORNO 

NATURAL

P O E T A

P OPULAÇÃO

O RGANIZAÇÃO SOCIAL

E NTORNO (NATURAL E CONSTRU ÍDO)

T ECNOLOGIA

A SPIRAÇÕES SOCIAIS

“O QUE NÓS CHAMAMOS O PODER DO 
HOMEM  SOBRE  A  NATUREZA  . . .NA 
VERDADE . . . É O PODER  DE ALGUNS 
HOMENS SOBRE OUTROS HOMENS... 
UTILIZANDO A NATUREZA COMO SEU 
INSTRUMENTO”

--Clive S. Lewis, The Abolition of Man, 1947



GLOBALIZAÇÃO

NÚCLEO DA 

GLOBALIZAÇÃO

DESAFIOS AMBIENTAIS 

DA AGENDA 

INTERNACIONAL

O CARÁTER AMBIENTAL DA GLOBALIZAÇÃO



PIRÂMIDE DA RESPONSABILIDADE SOCIALPIRÂMIDE DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

Fonte: Denise Xavier Nunes, Fonte: Denise Xavier Nunes, O BalanO Balan çço Social como Estrato Social como Estrat éégia de Fortalecimento das gia de Fortalecimento das 
PrPrááticas de Responsabilidade Social,ticas de Responsabilidade Social, Disserta ção de Mestrado, EBAPE/FGV, 2008

Responsabilidades
Filantr ópicas

Ser um bom cidadão
Contribuir com 
recursos para a 

comunidade, melhorar
a qualidade de vida.

Responsabilidades Éticas
Seja ética

Obriga ção de fazer o que é certo, justo.
Evitar danos.

Responsabilidade Legal
Obedecer a Lei

A legisla ção é a codifica ção do certo e errado de uma
sociedade.

Jogar dentro das regras do jogo.

Responsabilidades Econômicas
Ser lucrativo

Base da pirâmide sobre a qual derivam as demais responsa bilidade s.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVARESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

Fonte: Denise Xavier Nunes, Fonte: Denise Xavier Nunes, O BalanO Balan çço Social como Estrato Social como Estrat éégia de Fortalecimento das gia de Fortalecimento das 
PrPrááticas de Responsabilidade Social,ticas de Responsabilidade Social, Disserta ção de Mestrado, EBAPE/FGV, 2008
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CONTROVCONTROVÉÉRSIAS SOBRE RSCRSIAS SOBRE RSC
  

� RSC responde a preocupações com RISCO, CUSTO e IMAGEM, muito 
mais do que a uma visão de OPORTUNIDADE e de INVESTIMENTO 

 

� Ações reativas (demandas pontuais) vs. mapeamento de DESAFIOS 
socioambientais e ATORES relevantes para PRIORIDADES estratéticas  

 

� 80 % das empresas que declaram aplicar recursos em ações de RSC 
reconhecem que jamais avaliaram impacto ou resultados (Ethos 2008) 

 

� De 11 multinacionais de alimentos, e que assumiram nos EUA o 
compromisso de destinar 50% de sua publicidade a menores de 12 anos 
com mensagens de estilo de vida saudável, apenas 1 (Masterfoods) 
respondeu a representação feita ao Min. Justiça (Instituto Ilana e IDEC) 

 

� “Precisamos de uma filosofia de administração de empresas baseada na 
ética profissional e não na maximização de lucros.”  Klaus Schwab, 
comentário sobre a crise financeira, 7/nov/2008) 

 

� Google investiu $45 milhões em energia solar (2008) e assinou pacto com a 
General Electric para promover um plano ($4.4 trilhões) para abolir 
petróleo e carvão da matiz energética dos EUA até 2030. 



� SGI - Sistema de gestão Integrado

� ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade

� ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental

� ISO26000 – Sistema de RSC

� BS8800 e OSHAS 18001 – Sistemas de Gestão de 
Saúde e Segurança no Trabalho

� AA100 e SA8000 – Sistema de Gestão da 
Responsabilidade Social Corporativa

� Princípios do Equador

� Global Reporting Initiative

� Indice de Sustentabilidade Empresarial BOVESPA

� Indicadores Ethos de Responsabilidade Social 
Empresarial

� Balanço Social IBASE

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE



BALANBALAN ÇÇO SOCIALO SOCIAL

Fonte: Denise Xavier Nunes, Fonte: Denise Xavier Nunes, O BalanO Balan çço Social como Estrato Social como Estrat éégia de Fortalecimento das gia de Fortalecimento das 
PrPrááticas de Responsabilidade Social,ticas de Responsabilidade Social, Disserta ção de Mestrado, EBAPE/FGV, 2008

Informações aos empregados; nível de emprego, salário, 
condições de trabalho e formação profissional.França

Condições de trabalho e aspectos ambientais.Alemanha

Informações aos empregados.Suécia

Informações relativas as condições de trabalho.Holanda

Consumidores/clientes e a sociedade em geral; qualidade dos 
produtos, controle de poluição, contribuição da empresa às obras 
culturais, transportes coletivos e outros benefícios à coletividade; 
abordagem de caráter ambiental.

Estados Unidos

Princípios e normas de conduta, transparência para a sociedade, 
inclusão social , relações de emprego justas, cuidados com o 
meio ambiente.

Brasil

Áreas de destaque no Balanço Social:Países



  

“Confirmo que não gosto do ideal de vida que defend em 
aqueles que crêem que o estado normal dos seres 
humanos é uma luta incessante para avançar; e que 
esmagar, dar cotoveladas e pisar os calcanhares do que 
vai adiante, característicos do tipo de sociedade a tual, 
constituem o gênero de vida mais desejável para a 
espécie humana . Não vejo que haja motivo para 
congratular-se de que pessoas, que já são mais rica s do 
que ninguém precisa ser, tenham duplicado seus meio s 
de consumir coisas que produzem pouco ou nenhum 
prazer, exceto como representativosde riqueza.... devem 
perdoar-nos aos que não aceitamos essa etapa muito 
primitiva do aperfeiçoamento humano como o tipo 
definitivo do mesmo: o aumento puro esimples da 
produção e da acumulação”. 

 
---John Stuart Mill, Princípios de Economia Política, 1848 

A  ÉTICA  DA  SUSTENTABILIDADE

  

“A propriedade privada nos tornou tão estúpidos e 
parciais que um objeto só é nosso quando o temos, 
quando existe para nós como capital ou quando 
diretamente o comemos, o bebemos, o usamos, o 
habitamos etc., em resumo, quando o utilizamos de 
alguma maneira... Assim, todos os sentidos físicos e 
intelectuais foram substituídos pela simples aliena ção 
de todos estes sentidos; quanto menos seja e quanto 
menos expresse sua vida, tanto mais terá e mais 
alienada estará a sua vida... tudo o que o economista 
lhe retira em forma de vida e de humanidade, lhe 
devolve em forma de dinheiro e riqueza”  
 

---Karl Marx, O Manifesto Comunista , 1848 



  

O Nosso Futuro Comum, 1986 (Comisão Brundtland):  
 

�  “Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento qu e 
sat isfaz as as necessidades at uais sem comprometer a 
habilidade das futuras gerações de sat isfazer suas próprias 
necessidades” 

 

�  Os desafios ambientais estão diretamente relacionados 
con os problemas da pobreza, da satisfação das 
necessidades básicas de alimentação, saúde e habita ção, 
de uma nova matriz energética que privilegie as fue ntes 
renováveis, e do processo de inovação tecnológica. 

 
--A crise atual de sustentabilidade revela o 
esgotamento de um estilo de desenvolvimento 
ecologicamente depredador, socialmente perverso, 
politicamente injusto, culturalmente alienado e 
eticamente repulsivo-- 

 

O DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL



  

Centrada em NECESSIDADES e não em VALORES  

� Necessidades materiais estão subordinadas à valores , à 
estética, à beleza, à felicidade, aos sentidos  

(Pão de Açúcar vs. Pobreza vs. Tráfico) 

� Liberdade e independencia guia/define necessidades 

(Lavar louça em casa ou em restaurante) 
 

Seres Humanos como PACIENTES e não como AGENTES 

� PACIENTES tem necessidades e são dignos de piedade 

(Luta contra a Pobreza vs. Luta contra a Riqueza) 

� AGENTES são sujeitos de seu destino e merecem respe ito 
(Tráfico vs. Consumo de drogas) 

 
DESENVOLVMINENTO COMO MAIS DO QUE DIREITOS 
E NECESSIDADES,  COMO EXPRESSÃO E RESULTADO 
DE LIBERDADES  

INSUFICIÊNCIAS DA DEFINIÇÃO “BRUNDTLAND”



  

Desenvolvimento Sustentável é aquele desenvolvimento que 
 
 
 

“PRESERVA E EXPANDE AS LIBERDADES 
SUBSTANTIVAS DOS INDIVÍDUOS SEM 
COMPROMETER A HABILIDADE DAS GERAÇÕES
FUTURAS DE EXERCER LIBERDADES SIMILA RES 
OU MAIORES” 
 

--Amartya Sen, “Why We Should Preserve the Spotted Owl, 2004
 
 
Foco em: 

� INSTITUIÇÕES (garantir normas, decisões, regras) 

� EMPRESAS (para liberar inovação e promover desenvolv.) 

� CIDADÃOS (exercer direitos, responsabilidades, liberdades) 

UMA NOVA DEFINIÇÃO, ÉTICA, DA  
SUSTENTABILIDADE



  

LIBERDADE E RESPONSABILIDADE COMO  

EXERCÍCIO DE PODER 

 

� Amor maternal (benefício/dano em alguém com menos poder) 
 

� Responsabilidade com outras espécies 
 

� Existem “cores primárias” da ÉTICA (como sinônimo de 
responsabilidade)? 

 

� Preservação da Espécie 

� Instinto (INDIVIDUAL) de sobrevivência 

� Instinto (COLETIVO) de sobrevivência 

� Instinto (SOLIDÁRIO) de sobrevivência 
 

 

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL



A  ÉTICA  DA  SUSTENTABILIDADE

--Rui Lopes Viana Filho, 16 anos,

Medalha de Ouro, Olimpíada Internacional de Matemática

Existem pessoas que seu Existem pessoas que seu Existem pessoas que seu Existem pessoas que seu úúúúnico desejo nico desejo nico desejo nico desejo éééé ter ter ter ter 
um carro importado. Para mim, me basta um um carro importado. Para mim, me basta um um carro importado. Para mim, me basta um um carro importado. Para mim, me basta um 
Fusca, porque satisfaz a minha necessidade Fusca, porque satisfaz a minha necessidade Fusca, porque satisfaz a minha necessidade Fusca, porque satisfaz a minha necessidade 
de poder me deslocar de um lado a outrode poder me deslocar de um lado a outrode poder me deslocar de um lado a outrode poder me deslocar de um lado a outro

Quero, portanto, ter oQuero, portanto, ter oQuero, portanto, ter oQuero, portanto, ter o PODERPODERPODERPODER de comprar umde comprar umde comprar umde comprar um
carro importado, scarro importado, scarro importado, scarro importado, sóóóó para ter opara ter opara ter opara ter o PRAZERPRAZERPRAZERPRAZER de de de de 
não comprnão comprnão comprnão compráááá----lolololo…………



Se não houver frutos...
Fica a beleza das flores.

Se não houver flores...
Fica a sombra das folhas.

Se não houver folhas...
fica a inten ção da semente.


