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RESUMO 

 

KIRCH, Amanda Birck. As corporações transnacionais na efetivação da agenda 2030 da ONU: 

um olhar sobre suas possibilidades de responsabilidade social. Dissertação (Mestrado). 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó, 2020. 88 p.  

 

A nova configuração da sociedade globalizada, interconectada pela rede, proporcionou o 

surgimento de novos atores globais, como é o caso das corporações transnacionais. 

Considerando seu protagonismo econômico, com faturamentos maiores do que o PIB de alguns 

países, é necessário investigar de que forma as corporações podem promover o 

desenvolvimento pluridimensional, realizando ações de responsabilidade social, de forma a 

contribuir para o novo e audacioso projeto civilizatório, que é a Agenda 2030 da ONU. A partir 

dessa premissa, o trabalho divide-se em três capítulos, de forma a analisar as corporações 

transnacionais como atores globais, o desenvolvimento sustentável pluridimensional e 

identificar as possibilidades de responsabilidade social para a efetivação da Agenda 2030 da 

ONU. No primeiro capítulo a pesquisa dedica-se em estudar o fenômeno da globalização e a 

transformação da sociedade conectada pela rede. Verifica-se ainda a nova configuração de 

atores da sociedade globalizada, para então explorar a trajetória do poder econômico, e a 

evolução das empresas multinacionais até transformarem-se em corporações transnacionais. O 

segundo capítulo versa sobre o debate da noção de progresso, que emergiu a partir da Segunda 

Guerra Mundial, até o entendimento de desenvolvimento pluridimensional, sustentado pelas 

dimensões econômica, social, ambiental e político-institucional. Ainda, estuda-se a Agenda 

2030 da ONU e seu papel transformador para o desenvolvimento pluridimensional. O terceiro 

e último capítulo concentra-se em identificar os principais problemas socioeconômicos globais, 

a fim de definir um panorama da realidade social, para enfim destacar as possibilidades de 

responsabilidade social das corporações transnacionais na promoção do desenvolvimento 

sustentável pluridimensional. Esta pesquisa contribui para verificar as possibilidades de 

responsabilidade social das corporações transnacionais, protagonistas do cenário internacional 

globalizado, detentoras de enorme poder econômico, para a efetivação dos objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável Institucional pela Agenda 2030 da ONU. 

 

Palavras-chave: Corporações transnacionais; Desenvolvimento pluridimensional, Agenda 2030 

ONU. 
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ABSTRACT 

 

KIRCH, Amanda Birck. Transnational corporations in implementing the UN 2030 Agenda: a 

look at their possibilities for social responsibility. Thesis (Master's degree). Universidade 

Comunitária da Região de Chapecó, 2020. 88 p.  

The new configuration of the globalized society, interconnected by the network, has provided 

the emergence of the new global players, as the case of transnational corporations. Considering 

its economic role, with revenues greater than the GDP of some countries, it is necessary to 

investigate how corporations can promote multidimensional development, carrying out social 

responsibility actions, in order to contribute to the new and audacious civilization project, which 

is the UN 2030 Agenda. Based on this premise, the work is divided into three chapters, in order 

to analyze transnational corporations as global actors, multidimensional sustainable 

development and to identify the possibilities of social responsibility for the implementation of 

the UN Agenda 2030. In the first chapter, the research is dedicated to studying the phenomenon 

of globalization and the transformation of society connected by the network. There is also a 

new configuration of actors in the globalized society, to then explore the trajectory of economic 

power, and the evolution of multinational companies until they become transnational 

corporations. The second chapter deals with the debate on the notion of progress, which 

emerged from the Second World War, until the understanding of multidimensional 

development, supported by the economic, social, environmental and political-institutional 

dimensions. Still, studying in depth the UN Agenda 2030 and its transformative role for 

multidimensional development. The third and last chapter focuses on identifying the main 

global socio-economic problems, in order to define a panorama of social reality, in order to 

highlight the possibilities of social responsibility of transnational corporations in promoting 

sustainable multidimensional development. This research contributes to verify the possibilities 

of social responsibility of transnational corporations, protagonists of the globalized 

international scenario, holders of enormous economic power, for the achievement of the 

Sustainable Development Goals instituted by the UN Agenda 2030. 

 

Keywords: Transnational corporations; Multidimensional development, UN 2030 Agenda. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa está centrada na análise de um novo e relevante ator das relações 

internacionais contemporâneas. As corporações transnacionais estão ampliando destaque no 

cenário internacional e tal fato está atrelado ao seu considerável crescimento econômico, que 

repercute no modo de atuação e impacto social. Reconhecidas como influentes atores não 

estatais, atualmente as corporações transnacionais vem apresentando faturamentos expressivos, 

que por vezes superam o poder econômico de Estados. 

De forma inovadora, “as empresas transnacionais revelam-se os atores que mais 

ocuparam espaço no cenário internacional globalizado, pela ampla rede interconectada pelo 

mundo e pelo extraordinário poder econômico” (OLSSON, 2012, p. 185). As corporações 

transnacionais desconhecem limites territoriais, uma vez que sua atividade contempla uma 

ampla dimensão de alcance mundial. 

O objetivo central das corporações transnacionais é o lucro, visando sempre produzir 

com o menor custo para seus acionistas e gerar satisfatórios rendimentos. Seu poder econômico 

é tão expressivo, que as corporações transnacionais são capazes de dialogar em mesmo nível 

com os Estados, barganhando melhores condições fiscais, tributárias, trabalhistas e de matéria-

prima nos locais onde estão fixadas suas filiais (OLIVEIRA, 2016, p. 184-185).  

Contudo, o desenvolvimento econômico, por si só, já não é mais suficiente para garantir 

a prosperidade da atual e das futuras gerações. E por mais que as corporações tenham seu olhar 

voltado diretamente para o lucro, não é mais possível ignorar o aspecto multidimensional do 

desenvolvimento. Desta forma, considerando sua potência econômica, cabe analisar no presente 

estudo, se, de fato, as corporações transnacionais podem contribuir de alguma forma para a 

promoção do desenvolvimento sustentável, em especial no aspecto social.  

Atualmente, o tema desenvolvimento sustentável pluridimensional tem ganhado 

destaque entre as relações internacionais. Isso porque a humanidade ainda enfrenta diversas 

dificuldades socioeconômicas, como pobreza extrema e condições de trabalho degradantes, 

fome e desequilíbrio alimentar, desigualdades entre gêneros, e demais mazelas sociais.   

Com o intuito de mudar esta realidade, a Organização das Nações Unidas (ONU) e seus 

países membros, criaram em 2015 a agenda intitulada “Transformando Nosso Mundo: a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, formada por 17 Objetivos de 
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Desenvolvimento Sustentável (ODS), com 169 metas estipuladas para sua efetivação (UNITED 

NATIONS, 2015). 

Desta forma, o tema da presente pesquisa é a contribuição das corporações para o 

desenvolvimento sustentável pluridimensional, partindo da hipótese de que seu protagonismo 

no cenário atual é capaz de contribuir de forma socialmente responsável para a implementação 

da Agenda 2030 da ONU. 

 Tendo em vista o protagonismo desse novo ator das relações internacionais, a presente 

pesquisa tem como objetivo central analisar de que forma as corporações transnacionais podem 

contribuir de forma socialmente responsável para a implementação da Agenda 2030 da ONU, 

explorando suas possibilidades de promoção do desenvolvimento pluridimensional. 

 Deste modo, o trabalho está estruturado em três capítulos, com determinados objetivos 

específicos. O primeiro capítulo se dedica a analisar a sociedade em rede e a nova configuração 

de atores na sociedade globalizada, tratando da globalização multidimensional. A construção 

desse plano de fundo possibilitará o entendimento de como os novos atores alcançaram tamanho 

protagonismo.  

Na sequência, ao contextualizar o cenário globalizado das relações internacionais, a 

pesquisa apresenta os atores não estatais emergentes, de forma especial as corporações 

transnacionais, traçando uma breve trajetória do poder econômico das empresas multinacionais 

até as contemporâneas corporações transnacionais.  

 No segundo capítulo, estuda-se o desenvolvimento sustentável pluridimensional na 

Agenda 2030 da ONU, apresentando a discussão sobre o debate do progresso ao 

desenvolvimento. O entendimento do desenvolvimento sob a ótica da pluridimensionalidade é 

fundamental para o avanço desta pesquisa, uma vez que demonstrará a necessidade de um 

equilíbrio entre as dimensões econômica, social, ambiental e político-institucional para atender 

a realidade complexa e multiconectada.  

Por conseguinte, o segundo capítulo dedica-se em conhecer a Agenda 2030 da ONU 

como novo marco do desenvolvimento global e estudar os 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável e suas metas para a humanidade. Esse ambicioso projeto civilizatório juntou 

diversas áreas do conhecimento, e assim agregou um olhar pluridimensional necessário para o 

desenvolvimento sustentável.  

Ao observar a dimensão político-institucional para o desenvolvimento, a Agenda denota 

a transcendência dos atores tradicionais estatais e fomenta a participação dos novos atores, 
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demonstrando ser uma grande oportunidade para que as corporações transnacionais participem 

ativamente desse processo. 

 O terceiro capítulo traçará o contraponto entre as dificuldades socioeconômicas globais 

e a capacidade de atuação social das corporações. Inicialmente será realizado um levantamento 

de dados para compreender o real cenário global, composto por grandes desafios acerca dos 

problemas socioeconômicos existentes, que justificam a necessidade de efetivação dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.  

Na sequência serão identificadas algumas possibilidades de responsabilidade social das 

corporações transnacionais, na aplicação de medidas efetivas para o desenvolvimento 

sustentável. Para tanto, nesta pesquisa serão levantadas algumas ações efetivas de 

responsabilidade social das corporações transnacionais na promoção da Agenda 2030 da ONU, 

como, por exemplo, o promover trabalho decente em toda a cadeia produtiva, desde o plantio 

até a comercialização dos produtos, instituir políticas inclusivas e de não-discriminação de 

trabalhadores e parceiros, incluindo questões de gênero, orientação sexual e religiosa.  

Serão consideradas as possibilidades gerais de atuação, isto é, aquelas que podem ser 

efetuadas em qualquer corporação, e ainda buscar medidas vinculadas ao segmento específico 

da empresa, seja do ramo alimentício, de transportes e infraestrutura e da educação. Mais 

importante do que entender a capacidade econômica das corporações transnacionais, é 

identificar os instrumentos e possibilidades na promoção do desenvolvimento pluridimensional. 

Neste capítulo serão levantadas as possibilidades de atuação das corporações transnacionais na 

aplicação da Agenda 2030 da ONU, especificamente no âmbito social. 

 Quanto à metodologia de pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa, uma vez que a 

pesquisa abrange discussões teóricas, utilizando-se o método indutivo. A compreensão dos 

pressupostos teóricos é realizada pela técnica de pesquisa bibliográfica, e o instrumento de 

pesquisa escolhido foi o documental. Em relação às obras utilizadas para essa pesquisa, 

recorreu-se a utilização de obras de língua estrangeira, cuja a responsabilidade pelas traduções 

é de responsabilidade da pesquisadora. 
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2 AS CORPORAÇÕES TRANSNACIONAIS COMO ATORES GLOBAIS  

 

As descobertas tecnológicas do século XX remodelaram a estrutura social e econômica 

do planeta. Reconhecer que a sociedade está interconectada é fundamental para compreender 

as mudanças de paradigmas, os novos contornos que a era informacional está promovendo no 

cenário internacional, e visualizar as novas possibilidades de evolução da humanidade.  

O fenômeno da globalização se apresenta como plano de fundo das relações 

internacionais, e sua capacidade vai muito além de simples facilitações de comunicação, ela 

causa profundas intervenções na economia global, permitindo a alocação de recursos além das 

fronteiras, estimulando o crescimento tecnológico e desenvolvimento corporativo, além dos 

avanços nas mais variadas áreas do conhecimento.  

 Para introduzir o assunto, serão abordados os aspectos da formação da sociedade em 

rede, sob a ótica da globalização multidimensional, visualizando seus impactos no meio 

político, social, estrutural e econômico. Com o desenvolvimento da tecnologia informacional, 

as relações internacionais sofreram significativas mudanças decorrentes da criação das redes, 

que proporcionou a interconexão entre os povos, independentemente das distâncias.  

 No segundo momento serão analisados os novos atores das relações internacionais, 

derivados das novas possibilidades e necessidades do cenário contemporâneo globalizado. Ao 

analisar as classificações dos renomados autores, é notório a grande emergência dos atores não 

estatais, especialmente as corporações transnacionais, que estão em constante ascendência 

devido ao fenômeno da globalização.  

As fronteiras territoriais foram ultrapassadas pela evolução tecnológica, que contribuiu 

para o desenvolvimento econômico, com produções em larga escala para atender a grande 

demanda de mercado. Nesse sentido, o segundo momento será dedicado às corporações 

transnacionais, estes grandes organismos que estão conquistando espaço e poder no cenário 

global, com filiais espalhadas por vários lugares do planeta, agindo através da rede.  

 

2.1 A sociedade em rede 

 

Para compreender a formação da sociedade internacional até se consolidar como 

sociedade em rede globalizada, é fundamental analisar os paradigmas das relações 
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internacionais que marcaram sua trajetória. Os paradigmas surgem com base na análise 

interpretativa dos acontecimentos internacionais, e que por sua vez auxiliam no esclarecimento 

dos motivos que impulsionam essas relações entre seus atores. São classificados em quatro 

modelos pelos doutrinadores da área internacional: o modelo idealista, realista, da dependência 

e o da interdependência (OLIVEIRA, 2011, p. 72). 

O paradigma chamado idealista surgiu entre as duas grandes Guerras Mundiais, 

movidas por interesses territoriais, econômicos, de cunho ético e religioso. De uma forma geral, 

a premissa dos Estados soberanos é baseada na preservação de seus territórios e seus interesses 

estatais. Em busca de garantir tais objetivos, a Europa enfrentou dois dos maiores conflitos 

bélicos, ocorridos entre os anos de 1919 e 1945, que resultou na destruição de diversos países 

(MIYAMOTO, 2011, p. 21-22). 

A fim de reparar e evitar maiores danos, o período idealista ficou marcado pela a criação 

da Liga das Nações, que tinha como objetivo a pacificação mundial, em consequência aos 

horrores da Primeira Guerra (MAGNOLI, 2000, p. 19). Esse paradigma surgiu na tentativa de 

reestruturar a humanidade e resgatar a confiança entre os Estados, agindo de forma pacífica, 

em busca de estabelecer relações de paz entre as nações. Contudo, a busca pela paz exige que 

se tenha um conceito predefinido, o que é extremamente difícil considerando toda a sua 

subjetividade, uma vez que seu entendimento está sujeito à interpretação individual 

(MIYAMOTO, 2011, p. 15-21). 

O paradigma do idealismo era baseado na cooperação mútua entre os Estados, onde a 

moral e a boa-fé eram requisitos essenciais para a realização de acordos e negociações. 

Contudo, a inevitabilidade de conflitos por poder e a crescente desconfiança entre os Estados 

era motivo de preocupação, surgindo assim a necessidade da realização de tratados 

internacionais, a fim de evitar possíveis novos conflitos bélicos (MIYAMOTO, 2011, p. 38-

39). 

Por sua vez, essa medida não foi eficaz, uma vez que os tratados eram cumpridos 

parcialmente, de acordo com os interesses de cada governo, criando assim certas instabilidades 

no cenário internacional. Por essa razão, o paradigma do idealismo não passou de um mero 

vislumbre positivista, uma vez que tudo o que foi idealizado, partindo do pressuposto da 

cooperação entre Estados, não se concretizou (MIYAMOTO, 2011, p. 41). 

Entretanto, com o início da Segunda Guerra Mundial, o paradigma do idealismo não era 

suficiente para acompanhar os acontecimentos do atual contexto global, o que contribuiu para 

o surgimento de um novo paradigma, o realismo (OLIVEIRA, 2001, p. 75). Neste paradigma, 



 

 

18 

 

o Estado era o único ator reconhecido das Relações Internacionais, onde a quantidade de poder 

do Estado definia sua capacidade de controle das atividades internacionais (MAGNOLI, 2000, 

p. 21). 

O realismo é considerado o modelo clássico das relações internacionais, tendo por base 

as diretrizes da política no teor do seu conceito. Alguns estudiosos desse paradigma defendem 

que nessa fase o Estado é extremamente racional, considerando que suas decisões são tomadas 

no intuito de ampliar seu poder, mesmo que para isso se utilize de métodos extremos (BEDIN, 

2011, p. 59-63). 

De acordo com Oliveira (2001, p. 80), a inspiração para a criação desse paradigma 

foram as obras de Nicolau Maquiavel, que apresenta o poder do Estado soberano, que detém 

força para tomar toda e qualquer ação necessária, até mesmo com o emprego da violência, em 

favor da proteção de seu povo. Ainda, se fundamenta no estado de natureza do homem, 

evidenciado na obra de Thomas Hobbes, onde todos são iguais e inimigos mútuos, que agem 

em sua própria defesa. Princípios éticos e morais não são observados por esse paradigma, 

porque o Estado é poderoso para utilizar-se dos meios necessários para a manutenção e 

preservação de seu governo. 

O paradigma do realismo sustenta-se em três princípios básicos: o primeiro é o 

estatocentrismo, onde o Estado é o centro das relações, que comanda todas as ações 

fundamentais do governo; o segundo princípio afirma que as Relações Internacionais são, por 

si só, relações de conflitos; e por fim, traz a questão da centralidade do poder, que é o anseio de 

todos os Estados, motivo pelo qual disputam (OLIVEIRA, 2001, p. 82-83). Se no modelo 

idealista as guerras eram fervorosamente evitadas, o realismo trouxe em evidência o poder 

político e a necessidade de conflitos bélicos para a manutenção e a conquista de poder. 

O modelo da dependência, contudo, surgiu com o intuito de observar as relações sob a 

ótica econômica, conforme aborda Odete Maria de Oliveira (2011, p. 88): “Esse novo modelo 

centra sua atenção nas relações econômicas internacionais e observa que entre elas se 

estabelecem termos de desigualdade e dominação [...]”. O movimento internacional provoca 

abalos econômicos indispensáveis para a ordem estatal, por isso, esse modelo de dependência 

teve força para propagar-se como modelo ideal para a organização das relações internacionais. 

O paradigma da dependência a surgiu na década de 1970, onde importantes 

transformações se consolidaram na sociedade internacional, como a multiplicação das 

Organizações Internacionais, o crescimento do protagonismo das empresas no âmbito mundial, 

o início da revolução tecnológica e de comunicação, que está em constante ascendência desde 
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então, o crescimento dos blocos econômicos com atuação cada vez mais afetiva, comprovando 

a abrangência que os novos atores da sociedade internacional estão tomando, participando 

efetivamente dos fluxos globais. Portanto, a criação desse paradigma teve como objetivo 

principal provocar o questionamento acerca do desenvolvimento econômico mundial 

(OLIVEIRA, 2001, p. 91-92). 

Neste sentido, Oliveira (2011, p. 136-138) afirma que o dependentismo preocupava-se 

com a estrutura econômica do sistema internacional, e não considerava apenas o Estado como 

único ator das relações internacionais. De fato, o Estado ainda é considerado um forte ator 

internacional, mas não o único, uma vez que vários outros atores surgiram nesse demasiado 

crescimento econômico, cada qual com sua força e forma de agir, como as organizações 

internacionais, não governamentais, e até mesmo as empresas transnacionais.  

O paradigma da dependência não considera possível a convivência harmoniosa entre os 

Estados, pelo fato da extrema diversidade econômica entre os países. Interessante destacar ainda 

que, a partir desse paradigma, iniciou-se uma preocupação com as desigualdades econômicas e 

sociais globais, o que anteriormente não era considerado relevante (OLIVEIRA, 2011, p. 136-

138). 

Em relação ao paradigma da dependência, alguns autores afirmam que sua lógica está 

pautada na necessidade de crescimento mútuo entre os países, ou seja, o progresso de um Estado 

está condicionado ao progresso de outro. Desta forma, o desenvolvimento dos países 

possibilitou um novo cenário econômico. A estrutura política e social vai se fortalecendo, na 

medida em que crescem as indústrias e estimula-se o comércio (OLIVEIRA, 2011, p. 149-157). 

Na sequência, o modelo da interdependência veio junto com o modelo da dependência 

e este, além de preocupar-se com as questões econômicas, aprofunda-se nas dimensões do 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação em massa (OLIVEIRA, 2011, p. 123-124). 

Esse modelo atentou-se para propagação das tecnologias, o que verdadeiramente impulsionou 

o processo de globalização. 

Segundo Oliveira (2001, p. 131), são quatro as características principais do paradigma 

da interdependência. A primeira característica refere-se ao demasiado crescimento tecnológico 

e econômico, que transformou o planeta em uma rede de conexões, surgindo a sociedade global, 

com atores interdependentes, que atuam em cooperação, em prol de interesses comuns. Por 

conseguinte, o Estado deixou de ser a figura centralizadora soberana, dando lugar aos demais 

atores não estatais, que tem extrema relevância nas questões diversas da sociedade 

internacional. Além de perder seu caráter estatocêntrico, o Estado precisou abrir suas fronteiras, 
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enfraquecendo a distinção entre demandas internas e externas. Por fim, este processo 

desencadeou o fortalecimento da indústria como centralizador dos fluxos internacionais.  

Em um mundo globalizado, os modelos realista ou dependente não se enquadram mais 

como paradigma, porque inúmeras são as variáveis que contemplam o sistema internacional. A 

partir do modelo interdependentista, entra-se em uma nova era, uma era globalizada, 

multiconectada, onde o Estado é só mais um dos inúmeros atores internacionais (OLIVEIRA, 

2001, p. 124). 

A globalização é um fenômeno contemporâneo, que exige um olhar amplo do 

pesquisador para compreender sua complexidade. Na tentativa de estudar os percursos da 

globalização “devem ser considerados sua atípica dinâmica, sua inusitada capacidade de 

expansão e seu conteúdo multidisciplinar” (OLSSON, 2012, p. 90), cujo conjunto de 

características vai além do senso comum limitado e convencional.  

Para compreender sua complexidade, Olsson (2012, p. 90), afirma que a globalização 

não pode ser fracionada em “amostras” laboratoriais porque o “pesquisador” e até mesmo o 

próprio “laboratório” estão inseridos no fenômeno e sob os efeitos dele. Ademais, esse 

fenômeno não pode ser estancado para análise, uma vez que está em constante movimento e 

transformação (OLSSON, 2012, p. 90).  

É impossível identificar um único gatilho que impulsionou esse fenômeno, uma vez que 

a globalização foi um processo lento e progressivo, como resultado capacidade humana de 

evoluir (OLIVEIRA, 1999, p. 135). As transformações comportamentais e de comunicação 

proporcionaram avanços importantes, com efeito de impulsionar processos evolutivos de ordem 

sistemática. Desta forma, é extremamente complexo definir o momento exato em que o mundo 

passou a ser globalizado, sendo um processo constante. 

Segundo Robertson, o processo da globalização se desenvolveu em cinco fases: A 

primeira, chamada de “fase embrionária”, ocorrida na Europa entre os séculos XV a XVIII, 

ficou marcada pela ascendência da sociedade nacional e decadência do modelo medieval, bem 

como a construção dos conceitos de indivíduo e humanidade, além da difusão do calendário 

gregoriano. A segunda é chamada de “fase incipiente”, ocorrida na Europa entre os séculos 

XVIII até os anos de 1870, e se estabeleceu através da concepção de um Estado unitário, 

formalização de conceitos de cidadania, gênero humano e indivíduo, como também o fomento 

de agências internacionais de regulamentação e comunicação (ROBERTSON, 1999, p. 88) 

A terceira fase da globalização é a “fase da decolagem”, ocorrida entre 1870 a 1920, 

marcada pelas novas tendências globalizantes, a partir da formação da ideia de sociedade 
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internacional, com o aumento da capacidade de comunicação de longo alcance, promoção de 

movimentos em escala internacional, além da ocorrência da Primeira Guerra Mundial. A quarta 

fase é a chamada “fase da luta pela hegemonia”, ocorrida entre 1920 a 1960, delineada pelos 

conflitos de dominação, e pela emergência da Liga das Nações e posteriormente das Nações 

Unidas, além da cristalização do Terceiro Mundo (ROBERTSON, 1999, p. 88-89) 

Por fim, a quinta fase é a da “incerteza”, iniciada em 1960, marcada pela profunda 

consciência global, especialmente no que se refere às questões humanitárias, étnicas, raciais, de 

gênero e ambientais. Intenso crescimento tecnológico, especialmente de comunicação, e de 

importantes movimentos globais, principalmente os desglobalizantes ou reglobalizantes como 

o Islamismo, e a preocupação com questões civis em âmbito global, foram algumas das questões 

delineadoras dessa fase (ROBERTSON, 1999, p. 89).  

Ao adentrar na origem da globalização, é coerente associar seu acelerado 

desenvolvimento ao capitalismo, uma vez que a economia está intimamente ligada a esse 

processo. A incessante busca pela maximização dos lucros, aliada às descobertas tecnológicas, 

desencadearam novas capacidades de desenvolvimento econômico global. Ao introduzir essa 

temática, Aldo Ferrer (2002, p. 48) sustenta que a movimentação da economia cresceu 

fortemente a partir da metade do século XX, com os avanços da tecnologia informacional, o 

que possibilitou novos padrões de produção, impulsionando o crescimento das corporações 

transnacionais e suas redes de terceirização.  

Entretanto, a globalização não pode ser considerada apenas pelo viés econômico, uma 

vez que vários outros aspectos devem ser levados em consideração, como por exemplo no 

âmbito jurídico, cultural e político. Segundo o entendimento de Michael Mann (2013, p. 3), a 

globalização não está presente apenas com a ascendência da economia, já que as crises também 

acontecem em níveis globais. 

 Na perspectiva de Olsson (2012, p. 94) o fenômeno da globalização “pode ser 

historicamente localizado com base no avanço tecnológico recente nas telecomunicações e na 

informática, sob o pano de fundo do modo de produção capitalista e na busca de sua expansão”. 

Tal definição remete ao início da era das tecnologias de comunicação, que influenciou 

intensamente a ampliação do comércio em níveis nunca antes imaginados.  

Importante destacar o salto do crescimento econômico privado, em relação ao capital 

público no decorrer das décadas. Piketty (2014, p. 182) demonstra preocupação ao observar que 

nos anos de 1950 a 1970, na Alemanha e na França “[...] o patrimônio público líquido 

representava cerca de um quarto – ou até um terço – da riqueza nacional” e atualmente essa 
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participação pública é ínfima. Contemporaneamente, é possível perceber que o crescimento do 

setor privado, em relação ao capital público, está cada vez mais expressivo.  

Portanto, na visão de Olsson (2003, p. 16), as definições de globalização se dividem em 

duas perspectivas. A primeira diz respeito à globalização como um fenômeno em constante 

movimento, e extremamente contemporâneo. Já a segunda se refere à interdisciplinaridade da 

globalização, como um fenômeno da vida humana, que transcende limites territoriais.  

Nessa mesma linha, o autor menciona cinco distinções do fenômeno da globalização. A 

primeira está pautada na “ideia de prevalência do domínio econômico sobre outros campos, por 

expressão do capitalismo avançado, na modalidade do capital financeiro mundializado”. A 

segunda faz menção à “ideia de dependência direta do avanço das tecnologias de informática e 

comunicação, como impulsoras dos mecanismos de expansão do próprio capital acima e além 

dos Estados nacionais”, referindo-se à importância das tecnologias de comunicação (OLSSON, 

2003, p. 119-120). 

Na sequência, a terceira característica é a expansão seletiva, uma vez que “sendo o 

impulso do processo fundamentalmente econômico, e considerando-se que os interesses 

econômicos são seletivos na maximização do lucro, é lógica a também seletiva expansão”, 

gerando desigualdades e exclusões (OLSSON, 2003, p. 120). A quarta diz respeito à sua 

multidimensionalidade, onde “[...] de um lado, acelera-se a velocidade e deslocamento das 

informações e das interconexões do processo, e do outro, essa interconexão expande-se em uma 

longa e intrincada teia, envolvendo outros campos, como o social, o cultural, o político e o 

jurídico” (OLSSON, 2003, p. 121).  

A quinta distinção fenomenológica se concentra na “ideia de redefinição de atores e 

cenários de atuação, nos planos local/regional e global” (OLSSON, 2003, 121), o que remete 

ao entendimento de que tanto o regional quanto o global estão sendo reconfigurados pelo 

fenômeno da globalização, além de seus novos atores não estatais em constante ascendência.  

Apesar de não ser o único motor da globalização, uma vez que o fenômeno conta com 

as dimensões sociocultural, política e jurídica, a dimensão econômica destaca-se nesse contexto 

e está intrinsecamente ligada à ascensão das corporações e sua relevância no cenário atual. 

Devido ao seu interesse pelo crescimento do comércio mundial de bens e serviços, o capital 

aproveita-se das falhas jurídicas para desfrutar dos benefícios tributários e despistar o controle 

do Estado, ficando evidente seu desinteresse pelo aumento de regulamentação jurídica 

(SALLES, 2018, p. 51). 
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Olsson destaca que a segunda dimensão é a sociocultural, marcada pela ideia de criação 

de “padrões em escala mundial, os quais se interpenetram e conectam-se com padrões regionais 

variados e nacionais, por tendências e contratendências” (OLSSON, 2012, p. 138). 

Complementa com a concepção da influência ocidental, em razão do progresso dos países 

ocidentais, e pela noção de modernização do mundo, que está construindo “novas relações e 

conexões até então não codificadas” (OLSSON, 2012, p. 138).  

Nessa mesma perspectiva, Salles menciona ainda que a dimensão sociocultural impacta 

na maneira de ver o mundo, o consumo e as novas tecnologias de comunicação, que interferem 

diretamente no modo de vida. A facilidade de comunicação e disseminação de informações 

influencia na construção de novas necessidades de consumo e na mescla de culturas e tradições 

(SALLES, 2018, p. 51-52). Em consequência disso, vários aspectos de identidade local vão se 

dissipando, resultando na perda do sentimento de pertencimento a uma coletividade.  

A terceira dimensão da globalização é a política, que pode ser compreendida pela ideia 

de interdependência entre os Estados, e, especialmente, entre os atores globais. Considerando 

que o Estado teve seu poder de governança dissolvido com os efeitos globalizantes, os demais 

atores, como por exemplo as organizações intergovernamentais e as grandes corporações, estão 

ocupando essa brecha e ampliando seu protagonismo no exercício de governança. Por fim, a 

quarta dimensão jurídica fundamenta-se na padronização de valores normativos, com a 

existência de um pluralismo jurídico, onde noções de direitos e responsabilidades estão 

confundidas (SALLES, 2018, p. 52-53). 

Nessa perspectiva multidimensional, é possível perceber que a globalização é uma 

realidade efetiva, da qual a humanidade está vivenciando antes mesmo de entender suas 

implicações.  

Uma nova interpretação do cenário internacional aponta para um novo paradigma 

tecnológico que está remodelando as relações sociais e causando uma ruptura no modelo 

estrutural da humanidade, onde “uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da 

informação está remodelando a base material da sociedade em ritmo acelerado” (CASTELLS, 

1999, p. 21).  

Em poucos anos, um poderoso instrumento de comunicação foi criado, que influenciou 

diretamente o processo de ascensão da globalização: a internet. Essa ferramenta reestruturou a 

comunicação mundial em diversas dimensões e seu surgimento foi determinante para o 

aprimoramento e desenvolvimento de novas tecnologias. É considerada uma das maiores 
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criações da humanidade, sendo um poderoso instrumento informacional, que revolucionou a 

comunicação mundial e proporcionou um alcance antes inimaginável para a humanidade.  

Os avanços tecnológicos revolucionaram o modo de comunicação entre as pessoas, onde 

“a comunicação mediada por computadores gera uma gama enorme de comunidades virtuais” 

(CASTELLS, 1999, p. 57). 

Conforme sua capacidade era explorada, novas ambições e necessidades surgiam de 

aperfeiçoamento da Internet. Além da capacidade de comunicação, era necessário também 

melhorar as possibilidades de transmissão de informações. Mais além, “era preciso que os 

computadores estivessem capacitados a conversar uns com os outros” (CASTELLS, 1999, p. 

84). Com essas novas iniciativas tecnológicas, os mecanismos de navegação transformaram a 

Internet uma rede interconectada mundial. 

A globalização, através da potencialidade da internet, rompeu fronteiras territoriais e 

aproximou as comunidades de maneira fundamentalmente eficaz, ampliou e proliferou a 

intercomunicação, colaborando para o desenvolvimento tecnológico e científico, nas mais 

diversas áreas. 

O potencial tecnológico foi revolucionário para diversos núcleos da sociedade, e 

proporcionou a emergência do fenômeno da globalização, que acabou com as fronteiras 

territoriais, aproximando povos das mais remotas partes do planeta. A era da informação 

forneceu a estrutura necessária para sustentar essa nova forma organizacional global 

(REYNALDO, 2016, p. 263).  

A partir desses fenômenos globalizantes, firmou-se o que os autores chamam de 

sociedade em rede, que tem como definição apresentada por Castells (2006, p. 20) ser “uma 

estrutura social baseada em redes operadas por tecnologias de comunicação e informação 

fundamentadas na microeletrônica e em redes digitais de computadores que geram, processam 

e distribuem informação a partir de conhecimento acumulado nos nós dessas redes”.  

A transformação da estrutura social através do surgimento das redes é tão intensa, que 

“economias por todo o mundo passaram a manter interdependência global, apresentando uma 

nova forma entre economia, Estado e a sociedade em um sistema de geometria variável” 

(CASTELLS, 1999, p. 21). Através delas, a capacidade de relacionamento entre os atores 

internacionais transcendeu fronteiras e possibilitou uma nova forma de comunicação em um 

sistema de nós interconectados.  

 Ao analisar a influência das redes, cabe destacar que o exercício de poder está 

distribuído entre indivíduos e grupos privados, e não mais no domínio do Estado. Olsson (2016, 
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p. 90) cita como exemplo disso “a(s) crise(s) do Estado de modelo nacional já secular diante 

dos desafios das corporações transnacionais e de uma cultura globalizada”, reflexo da 

incapacidade de se adaptar aos novos contornos delineados pelas redes. Em relação às 

empresas, na percepção de Castells, elas são os nós de “ligação entre as redes de produção 

construídas à volta de projetos de negócio e de redes de acumulação organizadas em torno das 

finanças globais” (CASTELLS, 2006, p. 21). 

Com os avanços da globalização, as fronteiras territoriais tornaram-se insignificantes, o 

que aproximou e promoveu a interdependência entre os atores internacionais (OLIVEIRA, 

2001, p. 123-124). Nesse contexto globalizado e em rede, uma nova configuração de atores está 

se consolidando, conforme detalhado no próximo item. 

  

2.2 A nova configuração de atores na sociedade globalizada 

 

A sociedade globalizada é constituída por um complexo de relações entre atores 

protagonistas dessa realidade, que vão se reconfigurando de acordo com os novos aspectos do 

fenômeno da globalização. Os atores internacionais são aqueles que desempenham ações de 

cunho global, de forma compartilhada com demais agentes da sociedade, relacionando-se de 

forma cooperada ou em situações conflituosas. Toda essa dinâmica é considerada parte singular 

do grupo determinado como sociedade internacional (OLIVEIRA, 2001, p. 193). 

Com o aumento da complexidade das relações internacionais, a partir da década de 70, 

os atores internacionais adquiriram novos formatos e potencialidades, com vínculos de 

interdependência e cooperação mútua. Em consequência, a estrutura social tornou-se 

fragilizada, proporcionando abertura à novas alternativas de integração em escala global 

(BEDIN, 2001, p. 265).  

Essa fase ficou marcada como uma “nova tendência” entre as relações sociais, causando 

uma ruptura de conceitos pré-definidos historicamente, uma vez que o Estado deixa de ser o 

único ator internacional no controle do poder mundial, e passa a dividir espaço e poder com os 

novos atores que estão se destacando neste cenário globalizado (BEDIN, 2011, p. 269).  

Inicialmente, a figura central das relações internacionais era o Estado, atuando de forma 

soberana, atendendo as questões principais que envolviam a vida em sociedade de forma 

organizada. A sociedade internacional era movimentada basicamente pelo relacionamento entre 
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Estados, tidos como únicos atores com poder para tratar de assuntos dessa natureza (OLSSON, 

2012, p. 155). 

O processo da globalização foi determinante para o surgimento de novos atores 

internacionais, que passaram a concorrer com o poder dos Estados nacionais. Contudo, a 

complexidade do fenômeno resulta na dificuldade de conceituar esses atores, uma vez que 

novos elementos estão presentes.  

Segundo Merle (1999, p. 213), a dificuldade em conceituar os atores das relações 

internacionais está na “[...] confusão entre a noção de ator e a noção de papel cumprido; todos 

os atores potenciais não são forçosamente atores reais e todos os atores reais não cumprem 

necessariamente o mesmo papel”.  

Em um sentido generalista, o ator internacional é “[...] o agente que participa das 

relações internacionais, desempenha o próprio ato internacional, atua na dimensão dinâmica da 

sociedade internacional, formada por um elenco de agentes sociais” (OLIVEIRA, 2014, p. 97). 

Nessa concepção, o conceito de ator está estritamente vinculado ao seu protagonismo, atuando 

e desempenhando papéis importantes em meio a um conjunto de atores da sociedade 

internacional.  

Ao evidenciar suas peculiaridades ou características, surge a necessidade de esclarecer 

a diferença entre ator internacional e sujeito de direito internacional. Na concepção de Oliveira 

(2014, p. 62) as noções de atores das relações internacionais e sujeitos de direito internacionais 

são claramente distintas, um sendo grande protagonista das relações internacionais, 

modificando entendimentos e deixando marco caracterizado no cenário internacional, e o outro 

considerado mero detentor de direitos, que não necessariamente se destaca por seu 

protagonismo.  

Neste sentido, Oliveira (2014, p. 62) destaca que todos os sujeitos de direito podem vir 

a tornarem-se atores internacionais, entretanto nem todos os atores internacionais são definidos 

como sujeitos de direitos, muito embora tenham papel muitas vezes definitivo em relação a 

demandas de ordem jurídica. 

A fim de detalhar este tema, Barbé (1995, p. 117) apresenta o conceito de ator como 

sendo uma “[...] unidade do sistema internacional (entidade, grupo, indivíduo) que tem 

habilidade para mobilizar recursos que lhe permitem alcançar seus objetivos e capacidade para 

exercer influência sobre outros atores do sistema e que goza de certa autonomia”. Conceito este 

adotado para a presente pesquisa, uma vez que melhor esclarece a importância do ator 

internacional em sua nova configuração na sociedade globalizada.  
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Considerando a emergência da globalização, a classificação dos atores internacionais 

pode ser entendida em três grupos distintos: os Estados, munidos de poder de decisão; as 

Organizações Internacionais, atuando de forma autônoma e independente; e as Transnacionais, 

classificadas em Empresas Transnacionais, Organizações Não-Governamentais (ONGs) e a 

opinião pública da sociedade internacional (MERLE, 1999, p. 213). 

Na concepção de Oliveira (2014, p. 101-102), os atores internacionais podem ser 

divididos em “tradicionais” que são os entes estatais; os “novos atores”, que compreendem as 

organizações internacionais, organizações não-governamentais, e empresas transnacionais; e os 

“atores emergentes”, que são os agentes contemporâneos de representatividade, como por 

exemplo os movimentos sociais globais, governos não centrais, opinião pública, partidos 

políticos, terrorismo, gênero e até mesmo a mídia.  

Oliveira (2016, p. 39) apresenta ainda, uma peculiar perspectiva ao classificar os atores 

como pacíficos ou violentos, onde os pacíficos são constituídos por “[...] características de paz, 

humanismo, cooperação”, e os violentos contém “[...] traços de agressão, conflito e destruição”.  

Do ponto de vista de maior autonomia de decisão, Fernandes (1998, p. 33) afirma que 

“[...] os Estados, organizações internacionais e as empresas multinacionais constituem as três 

variáveis da estrutura da comunidade internacional e são os principais centros autônomos de 

decisão”.  

Para Olsson (2007, p. 286), os atores de maior destaque no cenário global são os Estados, 

as organizações intergovernamentais, as organizações internacionais não governamentais e as 

empresas transnacionais, que atuam expressivamente nas principais relações globais.  

Os atores internacionais são aqueles que desempenham ações de cunho internacional, 

de forma compartilhada com demais agentes da sociedade, relacionando-se de forma cooperada 

ou em situações conflituosas. Toda essa dinâmica é considerada parte singular do grupo 

determinado como sociedade internacional (OLIVEIRA, 2001, p. 193). Apesar do Estado 

nacional ainda ser considerado atuante no cenário internacional em todas as classificações 

acima mencionadas, o processo da globalização enfraqueceu o poder do Estatal de forma a 

dividir espaço com os demais atores.  Com o crescente desenvolvimento econômico e 

tecnológico, o poder de atuação dos Estados foi enfraquecido, dando lugar ao protagonismo dos 

demais atores, em especial àqueles não estatais.   

Historicamente, o Estado, sempre atuou de forma soberana, criando, aplicando e 

executando as leis e regras necessárias para a manutenção da ordem. Era considerado o único 

detentor de direitos até o surgimento das organizações internacionais, que embora dependesse 
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da vontade do Estado, aos poucos estavam conquistando seu espaço no cenário internacional 

(OLIVEIRA, 2014, p. 58). O fenômeno da Globalização transformou a realidade internacional, 

iniciando uma nova era globalizada, multiconectada, onde o Estado é só mais um dos inúmeros 

atores internacionais (OLIVEIRA, 2001, p. 124).  

A defesa e o fortalecimento dos entes internos do Estado é um dos focos dos governos 

não centrais, que nada mais é do que a atuação dos estados e municípios nas relações com o 

exterior, ocorrendo a descentralização de competências do Estado. A paradiplomacia está em 

alta no cenário atual, porque possibilita que os entes internos tenham competência para resolver 

problemas de forma rápida e eficaz, dando o suporte que nem sempre o Estado é capaz de 

proporcionar (BRANDL, 2014, p. 188-194). 

Para tanto, novos atores aparecem constantemente para preencher as lacunas causadas 

pelas demandas internacionais, as quais o Estado não consegue atender. Partindo desse 

pressuposto, as organizações internacionais foram criadas a fim de atender demandas globais. 

A matéria que impulsionou a criação das primeiras organizações internacionais foi sobre 

direitos humanos, a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001, que deixaram o mundo em 

choque com tamanhos atos de violência contra vidas humanas inocentes (OLIVEIRA, 2014, p. 

64).  

As organizações internacionais são criadas pelos Estados soberanos, embora tenham 

personalidade jurídica própria. Sua criação depende de ato formal, que surgem através de 

tratados multilaterais firmados entre Estados (OLIVEIRA, 2001, p. 224-225). Oliveira (2001, 

p. 226) aborda três modalidades classificatórias para as organizações internacionais: em razão 

dos fins, da composição e das competências. 

Segundo essa teoria, um dos objetivos é aplicar as normas descritas no tratado ou 

convenção que a estabeleceu, da matéria tratada pela organização internacional, nos casos 

práticos que necessitam de sua intervenção. Ainda, este item subdivide-se em: organizações de 

fins gerais, que abrangem níveis mundiais como a Organização das Nações Unidas, por 

exemplo; e organizações de fins específicos, que abordam questões especialmente singulares, 

que é a prática mais comum das organizações (OLIVEIRA, 2011, p. 226-227). 

As organizações geralmente são pensadas para executar atividades específicas, o que 

nada impede de conter mais de um objetivo em seu tratado. Na modalidade de organizações em 

razão dos fins, existem as organizações de cooperação militar ou de segurança, como é o caso 

da Organização do Tratado Atlântico Norte, criada no ano de 1949, que nada mais é do que um 
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sistema de defesa coletiva, a fim de proteger os países membros de possíveis ataques bélicos 

(OLIVEIRA, 2001, p. 227). 

Ainda, pode-se citar as organizações de cooperação econômica, a exemplo da União 

Europeia, criada em 1992, e o Fundo Monetário Internacional, criado em 1946, ambos com o 

objetivo de proteger seus membros de abalos econômicos. Nesta modalidade, encontram-se 

também as organizações com fins comerciais, que é o caso da Organização Mundial do 

Comércio, fundada em 1994, e também para fins agrícolas como a Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação, que atua desde 1965 (OLIVEIRA, 2001, p. 227). 

Cabe destacar também as organizações de cooperação científica, que dedicam seu 

trabalho em benefício do desenvolvimento tecnológico, da evolução da ciência e o crescimento 

das comunicações, como por exemplo a União Internacional de Telecomunicações, fundada em 

1865. Nesta modalidade, encaixam-se também organizações com fins marítimos, 

meteorológicos e energéticos (OLIVEIRA, 2001, p. 227-228). 

Uma das modalidades mais atuantes no cenário internacional são as Organizações com 

fins sociais, culturais e humanitários, que atuam sob a ótica da dignidade da pessoa humana, 

concentrando-se na proteção e garantia de direitos fundamentais da vida humana. Nessa 

perspectiva, encontram-se a Organização Mundial da Saúde, criada em 1946, a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, fundada em 1945, e a Organização 

Internacional do Trabalho, de 1919 (OLIVEIRA, 2001, p. 228). 

As organizações internacionais criadas em razão da composição são formadas de caráter 

universal e regional. As universais atendem número ilimitado de países, que é o caso da 

Organização das Nações Unidas, por exemplo. Já as organizações regionais delimitam a 

participação dos Estados pela localização geografia e/ou por afinidades econômicas, culturais 

e religiosas (OLIVEIRA, 2001, p. 228). 

Por fim, há as organizações internacionais criadas em razão da competência, onde a 

questão principal é a transferência de poder soberano do Estados para essas organizações. Essa 

modalidade subdivide-se em organizações internacionais de cooperação, onde os Estados 

membros atuam de forma colaborativa em razão de objetivos comuns, e organizações 

internacionais de integração, onde os Estados membros atuam integralmente, transferindo 

parcelas iguais de poder para a organização, que terá autonomia jurídica e financeira, para atuar 

em favor da unidade (OLIVEIRA, 2001, p. 230-231). 

Contudo, ao analisar as classificações dos atores internacionais, é surpreendente a 

constante ascendência dos atores não estatais nas relações contemporâneas. Os atores 
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internacionais não estatais são desprovidos de regulamentação, entretanto sua contribuição é de 

fundamental importância, tanto na criação de concepções e entendimentos como na denúncia 

de crimes ou infrações (OLIVEIRA, 2014, p. 64). 

As organizações não-governamentais (ONGs) são organismos cuja atividade é 

constantemente visualizada nos meios de comunicação, promovendo grandes movimentações 

no cenário internacional.  As ONGs são mundialmente reconhecidas por seu trabalho 

humanitário, porque atuam em cooperação para alcançar positivos resultados. Também 

conhecidas como interestatais, são entidades cujo caráter solidário prevalece em relação aos 

demais atores. 

O conceito deste ator é analisado por Esther Barbé (1995, p. 174), que traça o conceito 

de organizações não-governamentais a partir do entendimento do Instituto de Direito 

Internacional, como sendo um coletivo de pessoas que juntas realizam atividades no âmbito 

internacional, a partir de uma iniciativa privada, sem almejar qualquer lucratividade, com o 

objetivo de atender demandas de ordem nacional. 

Segundo Merle (1999, p. 227), essas organizações são correntes solidárias que tentam 

atravessar barreiras geográficas para alcançar seus objetivos e fazer com que seus propósitos 

tenham relevância na sociedade internacional.  

Nas palavras de Oliveira (2001, p. 238), as organizações não-governamentais são 

classificadas em dois grupos, que são os organismos de concertação e os organismos de 

intervenção. O primeiro refere-se aos grupos permanentes, que possuem metas a cumprir em 

relação a outros grupos, como é o caso dos grupos esportivos, por exemplo. Já o segundo grupo 

diz respeito às causas desafiadoras da sociedade, como causas humanitárias e de proteção do 

meio ambiente. Por se tratarem de organizações sem fins lucrativos, a Organização das Nações 

Unidas determinou que os recursos devem ser garantidos por seus Estados membros, através de 

contribuição com parcelas individuais (OLIVEIRA, 2001, p. 239- 247). 

A globalização trouxe consigo várias ramificações de temas políticos, culturais, 

religiosos, econômicos e sociais. Os novos atores nascem dos conflitos de ideias, interesses, 

conceitos, entendimentos, que fazem com que a sociedade se manifeste de alguma forma para 

defender causas sociais e como forma de representar a população, como por exemplo através 

dos movimentos sociais.  

Segundo o entendimento de Oliveira (2014, p. 323), os movimentos sociais são 

“organizados e mobilizados para questionar, resistir, propor alternativas sistêmicas e de 

aceleração do status quo, procuram vencer as várias formas de dominação existentes na 
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sociedade”. São transformadores sociais, que atuam em conjunto, para o alcance de objetivos 

comuns. Com a evolução tecnológica, o movimento conseguiu alcançar um elevado número de 

pessoas, para reunir os grupos e disseminar suas ideologias. 

Contemporaneamente, as redes cibernéticas são o principal instrumento organizacional 

dos movimentos sociais, utilizadas para compartilhar informações e reunir as pessoas adeptas 

ao movimento. As tecnologias de informação proporcionam novas atividades em diferentes 

esferas humanas, transportando a sociedade para uma rede de informações e processos 

relacionais (FAZIO, 2012, p. 33-34). 

Embora todos os atores acima mencionados são indiscutivelmente emergentes e 

especialmente relevantes para as relações internacionais, outro protagonista está despertando 

grandes preocupações no cenário atual globalizado: as corporações transnacionais. 

Considerando seu forte protagonismo e relevância como ator, aborda-se na sequência a 

evolução das empresas multinacionais até se consolidarem em poderosas corporações 

transnacionais.  

 

2.3 De empresas multinacionais a corporações transnacionais: uma breve trajetória do 

poder econômico 

 

“As corporações têm surgido como as instituições controladoras predominantes no 

planeta, com as maiores dentre elas alcançando virtualmente todos os países do mundo e 

superando em tamanho e poder muitos governos” (KORTEN, 1996, p. 70). A afirmação de 

David Korten é precisa ao destacar a constante ascendência das corporações no âmbito mundial, 

especialmente em comparação aos Estados. Sua “predominância” é tamanha que as agendas 

políticas são desenvolvidas na iminência de seus próprios interesses, o que demonstra a 

dimensão do seu poder econômico. 

Para compreender a ascendência das corporações, é essencial analisar sua trajetória 

como ator internacional. São diversas as teorias sobre o surgimento das corporações e o 

desenvolvimento do seu poder econômico global. Os primeiros sinais de sua existência foram 

identificados em meados do século XVI, com as chamadas autorizações de constituição das 

corporações, concedidas pelo Estado a um grupo seleto de indivíduos, com a finalidade de 

realizar os objetivos da coroa, de forma a ser uma extensão dela no comércio internacional 

(KORTEN, 1996, p. 70-71).  
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Essa concessão limitava a responsabilidade do investidor em relação às possíveis 

perdas, e em contrapartida o Estado exigia uma parcela dos lucros, de acordo com sua vontade. 

As corporações criadas através das autorizações de constituição eram rigorosamente vigiadas 

pelos cidadãos e pelo Estado. Vários métodos controladores eram criados, através de cláusulas 

que restringiam o acúmulo de bens pessoais através da corporação, definia limites referentes 

aos empréstimos, posse de terras e especialmente sobre os lucros da corporação (KORTEN, 

1996, P. 72-73).  

Vários outros limitadores eram impostos pelo Estado, como permitir somente a 

execução das atividades especificadas nas autorizações de constituição das corporações, 

cabendo ao Estado o direito de anular a autorização caso decidisse que a corporação não mais 

servisse ao interesse público, além de responsabilizar os investidores, como pessoa física, por 

todas as dívidas adquiridas durante sua atuação (KORTEN, 1996, p. 73).  

A partir do século XVII, os Europeus implementaram colônias nas Américas e iniciaram 

contato comercial com o Oriente, através da chamada sociedade anônima credenciada. Além 

de comercializar produtos, as corporações eram autorizadas à conquistar, administrar e defender 

os territórios em nome do Estado (CRETELLA NETO, 2006, p. 2).  

De forma inovadora, a primeira movimentação dessa natureza foi promovida pela 

Companhia das Índias Inglesas, fundada em 1600 para realizar relações comerciais com os 

países do Oceano Índico. Dois anos mais tarde na Ásia, em 1602, surgiu a Companhia 

Holandesa das Índias Orientais, de forma a competir e defender seu território. Já em 1664, foi 

originada também a Companhia Francesa das Índias Ocidentais, que comercializava especiarias 

e matéria-prima do Oriente. Diante da expressiva ascensão desse modelo de companhia, 

seguidamente outros países adotaram esse método (CRETELLA NETO, 2006, p. 2-3).  

Apesar de alguns limitadores, essas empresas detinham privilégios significativos, 

enquanto sua natureza jurídica era considerada como “Sociedades de Direito Privado”, tais 

como direito de terras no além-mar, a possibilidade de promulgar normas jurídicas sobre 

territórios, a autorização de manter exércitos, frota marítima militar e portos próprios, 

privilégios que atualmente apenas os Estados são legitimados a manter. Ainda, essas empresas 

enfrentavam ataques de saqueadores e até mesmo de corporações concorrentes (CRETELLA 

NETO, 2006, p. 3).  

Ademais, José Cretella Neto afirma que as corporações eram consideradas como uma 

espécie de longa manus mercantil e colonial da Coroa de origem, uma vez que agia como 

defensora de seus interesses. Com o desenvolvimento da tecnologia, as atividades econômicas 
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passaram aos poucos a se desvincular do governo, e as corporações foram ganhando novos 

contornos estruturais (CRETELLA NETO, 2006, p. 3-4).  

Cabe destacar também que, durante o século XVIII, embora as corporações 

constantemente ampliassem seu poder territorial e comandavam exércitos em nome do Estado, 

uma parcela muito pequena da população estava vinculada a elas como mão de obra. Contudo, 

nos séculos seguintes, as corporações reduziram consideravelmente o poder territorial, e mesmo 

assim “continuaram a expandir exponencialmente, até que, atualmente, a maior parte da 

humanidade trabalha e depende delas” (SALLES, 2018, p. 89).  

Com o declínio das Companhias das Índias, os EUA e Rússia iniciaram um processo de 

expansão de seus negócios. Através das linhas ferroviárias Americanas, a gestão da distância e 

do tempo foi potencializada com a utilização da máquina a vapor para desbravar riquezas no 

solo Americano, onde enfim as corporações de expandiram (SALLES, 2018, p. 89-90).  

A fim de estabelecer um marco histórico para esta pesquisa, será analisado o processo 

de evolução das corporações especificamente a partir do século XIX, considerando que sua 

relevância se tornou iminente a partir do desenvolvimento do capitalismo industrial, período 

caracterizado pelos avanços tecnológicos e científicos, larga produção e comercialização de 

produtos em escala global (CRETELLA NETO, 2006, p. 3-5). 

Para Kawamura (2012,p. 38), o impulso necessário para o surgimento das corporações 

transnacionais está relacionado ao desenvolvimento do capitalismo industrial, em meados do 

século XIX, através da acentuada produção e comercialização de produtos em longas distâncias, 

possibilitada pela invenção da máquina a vapor, tanto para transporte quanto para produção 

rápida e eficiente de produtos, e pelos avanços nos meios de comunicação, o que revolucionou 

o modo de comercialização em larga escala em diferentes territórios.  

A partir do ano de 1860, algumas empresas iniciaram um processo de expansão dos 

negócios para escalas multinacionais, realizando seus empreendimentos em vários países, como 

por exemplo a empresa Friedrich Bayer & Co.1, que neste mesmo período instalou-se na Rússia, 

França Bélgica e Estados Unidos. Ainda, a empresa Singer Sewing Machines Corp.2, que é 

                                                 
1
 A empresa Bayer foi fundada no ano de 1863 pelo vendedor de tintas Friedrich Bayer e o mestre tintureiro Johann 

Friedrich Weskott que criaram uma parceria denominada “Friedr. Bayer et comp.”(Disponível em 

https://www.bayer.com/en/1863-1881.aspx, acesso em 05/03/2019). Atualmente o grupo Bayer é uma empresa 

global com filiais em quase todos os países (Disponível em https://www.bayer.com/en/bayer-worldwide.aspx, 

acesso em 05/03/2019).  
2
 Em 1851 a primeira máquina Singer foi patenteada. Mais tarde, no ano de 1857, a Singer foi considerada a 

primeira empresa multinacional/global, atingindo em 1895 a marca de 14 milhões de máquinas vendidas em todo 

o globo (Disponível em https://www.singer.com.tr/en/corporate/history, acesso em 05/03/2019).  

https://www.bayer.com/en/1863-1881.aspx
https://www.bayer.com/en/bayer-worldwide.aspx
https://www.singer.com.tr/en/corporate/history
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considerada a primeira empresa a produzir em níveis industriais e comercializar seus produtos 

em várias partes do mundo. Na sequência, várias outras surgiram e modificaram o cenário 

econômico com seus empreendimentos, como Shell e Exxon no setor petrolífero, Ford do setor 

automobilístico e Crédit Lyonnais e British do setor bancário (CRETELLA NETO 2006, p. 3-

6). 

 Porém, foi no século XX que uma das maiores invenções da humanidade revolucionou 

a atuação das empresas: a criação das redes. As multinacionais elevaram seu potencial para uma 

esfera tecnológica, onde as corporações tornaram-se interconectadas, tornaram-se 

transnacionais (OLIVEIRA; GIACHIN, 2016, p. 210).  

 Ao mergulhar no mundo das redes, as corporações deixaram se der autônomas e 

autossuficientes, e iniciaram parcerias com outras empresas para conduzir seus negócios. De 

forma inovadora, as corporações relacionam-se entre si como parceiros e concorrentes, 

considerando que nesse “mundo novo econômico global e informatizado, por meio da vasta e 

poderosa rede, onde amigos e adversários são os mesmos” (CASTELLS, 1999, p. 184). 

 Nesse mesmo sentido, de forma complementar, Castells afirma que “as redes são e serão 

os componentes fundamentais das organizações. E são capazes de formar-se e se expandir por 

todas as avenidas e becos da economia global, porque contam com o poder de informação 

propiciado pelo novo paradigma tecnológico” (1999, p. 188). Isso porque, além de estarem 

inseridas na rede, elas trabalham em forma de rede interconectada, detentoras de grande poder 

informacional.  

O sistema econômico mundial foi modificado após o término da chamada Guerra Fria, 

transformando as corporações em atores globais que “não devem lealdade a país algum nem se 

sentem em casa em nenhum deles” (ARRIGHI; SILVER, 2001, p. 16). Esse processo 

ascendente das corporações provocou o enfraquecimento do poder econômico do Estado, que 

começava a dividir espaço com o crescente setor privado.  

O aumento das atividades estrangeiras das corporações causou desconforto nas 

autoridades Estatais e dificultou sua oposição frente ao movimento do capital privado, o que 

fomentou um processo único considerado “hegemonia vindoura” dos processos comerciais 

globais (ARRIGHI; SILVER, 2001, p. 16). 

Salles menciona que alguns teóricos defendem a ideia de que a transformação do 

domínio do poder é derivada da existência de uma economia transnacional, que é capaz de 

impedir o controle Estatal e seu poder de atuação. Ademais, as corporações não provocam 

aumento da renda em favor do país onde se instalam, mas realizam “a fuga destes capitais para 
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paraísos fiscais devido a instabilidades econômicas ou simplesmente para elidir regimes 

tributários” (SALLES, 2018, p. 92). 

 Essa ausência de controle do poder econômico causou uma certa “ausência de 

governabilidade mundial, vazio este que atende aos interesses do capital, que se alimenta da 

falta de regulação para poder esgueirar-se mais facilmente entre os regimes políticos” 

(SALLES, 2018, p. 93). Essa carência de governabilidade Estatal resulta na existência de uma 

certa governança pelas corporações, na intenção de alcançar seus interesses através de seu poder 

econômico.  

 Nesse prisma, a crescente atividade econômica fomentada pela globalização abriu 

espaço para as empresas transnacionais atuarem como agentes desse sistema. Movidas pelo 

lucro, estas transnacionais alcançaram patamares altíssimos, podendo até ultrapassar os 

Estados, conforme aborda Oliveira (2001, p. 261): “essas empresas já atingiram dimensão 

financeira iguais ou superiores a de muitas coletividades internacionais e dos próprios Estados, 

como comprovam os orçamentos anuais de certas corporações transnacionais [...]”. 

 A fim de analisar o poder econômico das corporações, a organização britânica de justiça 

social Global Justice Now elaborou uma tabela comparativa, das maiores receitas corporativas 

em relação às principais potências governamentais. 

 

Tabela 1 - Receitas de empresas versus governos, 2017. 

Classificação Nome Receita (dólar) Espécie 

1 Estados Unidos 3,336,000,000,000 Governo 

2 China 2,591,000,000,000 Governo 

3 Japão 1,678,000,000,000 Governo 

4 Alemanha 1,598,000,000,000 Governo 

5 França 1,446,000,000,000 Governo 

6 Reino Unido 984,400,000,000 Governo 

7 Itália 884,400,000,000 Governo 

8 Brasil 819,400,000,000 Governo 

9 Canadá 623,700,000,000 Governo 

10 Walmart 500,343,000,000 Corporação 

11 Espanha 492,400,000,000 Governo 

12 Austrália 461,000,000,000 Governo 
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13 State Grid 348,903,000,000 Corporação 

14 Países Baixos 344,800,000,000 Governo 

15 Sinopec Group 326,953,000,000 Corporação 

16 China National Petroleum 326,008,000,000 Corporação 

17 Coreia do Sul 318,000,000,000 Governo 

18 Royal Dutch Shell 311,870,000,000 Corporação 

19 México 292,800,000,000 Governo 

20 Suécia 274,800,000,000 Governo 

21 Toyota Motor 265,172,000,000 Corporação 

22 Volkswagen 260,028,000,000 Corporação 

23 Rússia 253,900,000,000 Governo 

24 Bélgica 249,700,000,000 Governo 

25 British Petroleum 244,582,000,000 Corporação 

Fonte: Adaptado de Global Justice Now, 2018, tradução própria. 

  

Na tabela acima é possível identificar de forma prática que grandes corporações 

transnacionais podem ser mais poderosas economicamente do que Estados, demonstrando o 

quanto a soberania Estatal por vezes está abalada. Ao analisar o panorama geral da pesquisa, a 

Global Justice Now identificou que das 100 principais potências econômicas mundiais, 69 são 

empresas e o restante são governos. E quanto maior o panorama, mais evidente fica a maioria 

corporativa, sendo que das 200 entidades mais ricas, 157 são corporações (GLOBAL JUSTICE 

NOW, 2018).  

Dados recentes, apontados pela Fortune, demonstram que no ranking das 25 maiores 

empresas do mundo estão: Walmart, com faturamento de 500.343 milhões de dólares; State 

Grid, com faturamento de 348.903 milhões de dólares; Sinopec Group, com faturamento de 

326.953 milhões de dólares; China National Petroleum, com faturamento de 326.008 milhões 

de dólares; e Royal Dutch Hell, com faturamento de 311.87 milhões de dólares (SALOMÃO, 

2018). Tal faturamento, quando comparado ao PIB de muitos países, demonstra o tamanho do 

poder econômico dessas corporações. 

  Para compreender a importância deste ator, é necessário adotar uma definição que 

melhor esclareça o conceito de corporações transnacionais, além de entender sua nomenclatura. 

Considerando a característica transnacional desse ator, é importante estabelecer conceitos 
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globalizantes, considerando também as pequenas e médias corporações, sua forma de investir 

e firmar parcerias com outras organizações, e acima de tudo compreender que as corporações 

alcançaram dimensões tão complexas e globais que dificulta firmar uma única definição, 

cabendo adaptar os conceitos de acordo com sua frequente mutação.  

 Partindo desse pressuposto, Strenger (1998, p. 217) afirma que não há uma definição 

universal de corporações transnacionais, mas considera “todas as corporações que operam 

econômica e comercialmente, com interesses comuns, em diversos países, segundo ordens 

jurídicas locais, influenciadas vinculativamente por comando de centro único dominante, de 

irradiação político-administrativo”.   

Para Baptista (1987, p. 18), as corporações transnacionais são “organizações 

econômicas privadas, cujas atividades atravessam fronteiras nacionais e sistemas jurídicos 

estatais”.  

De forma clara, Salles (2018, p. 94) afirma que ao definir uma organização como uma 

corporação que seja transnacional “não se pode considerar apenas o número de filiais, o volume 

de exportações, o montante de operações fabris e comerciais, a quantidade de países envolvidos 

ou a nacionalidade de seus gestores”, mas essa análise vai muito além, uma vez que deve levar 

em consideração seu comportamento comercial e os detalhes de sua estrutura, com um olhar 

multidimensional.  

De toda forma, o conceito que melhor se apresenta para esta pesquisa é a de Joana 

Stelzer, que define as corporações transnacionais “como uma entidade privada de enorme 

potencial financeiro e patrimônio científico-tecnológico, normalmente de natureza mercantil, 

constituída por sociedades estabelecidas em diversos países, sem subordinação a um controle 

central, mas agindo em benefício do conjunto, mediante uma estratégia global” (STELZER, 

1999, p. 95).  

Seguindo esse prisma, Fernandes (1998, p. 65-66) classifica quatro modalidades de 

empresas, quais sejam: internacional, que necessita de base de seu Estado de origem para 

realizar investimentos; supranacional, que são empresas sem vínculo com seu Estado de 

origem; transnacionais, que são empresas multinacionais que realizam grande parte de seus 

negócios em países estrangeiros; e por fim as empresas supranacionais, que são 

desnacionalizadas. 

Considerando as diferentes nomenclaturas mencionadas na tentativa de conceituar esse 

ator, cabe informar que todas se referem ao mesmo instituto e devem ser consideradas como 
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equivalentes. Todavia, o termo abordado nesta pesquisa será “corporação’, uma vez que a 

palavra “empresa” não abrange todas as especificidades deste ator internacional.  

Em relação às nomenclaturas “transnacional”, “multinacional” e “internacional”, 

embora pareçam sinônimos, seu significado difere ao compará-los com o termo nacional. 

Conforme Kawamura “os termos internacional, multinacional e transnacional podem se referir 

tanto à nacionalidade a que pertence o controle administrativo da empresa (relacionando-se à 

nacionalidade dos sócios, acionista majoritário ou da maioria dos membros do Conselho 

Administrativo) como à abrangência de suas operações”, o que significa que é possível que 

aconteça uma combinação entre essas modalidades, e por isso é necessário fazer a distinção 

entre elas.  

Ao analisar as denominações “inter” e “nacional”, Salles (2018, p. 95) apresenta a 

palavra “Internacional” ligada às relações entre as nações, ficando restrita a essa relação por 

não abranger toda a complexidade desse ator. Nessa linha, a palavra multinacional também está 

limitada, uma vez que o termo “multi” refere à relação entre vários países, mas as “corporações 

não possuem, necessariamente, múltiplas nacionalidades” (SALLES, 2018, p. 95).  

Diferentemente das denominações “internacional” e “multinacional”, o termo 

“transnacional” carrega o significado de algo que está além, que atravessa os limites 

convencionais.  O prefixo “trans” remete a ideia de “autonomia de uma atividade executada 

independentemente de fronteiras ou interesses nacionais” (SALLES, 2018, p. 95). Neste 

sentido, o termo transnacional é o mais adequado, considerando a natureza e os interesses das 

operações realizadas pelas corporações, porque estão operando através das fronteiras, e não 

simplesmente instaladas em vários países.  

A ideia de transnacionalidade e o grande poder econômico que as corporações 

apresentam, reafirma sua intensa capacidade de influência global. Tal pressuposto reforça a 

necessidade de um olhar multidisciplinar para sua atuação como ator das relações 

internacionais, e especialmente para os acontecimentos contemporâneos. Partindo desse 

pressuposto, é necessário analisar as possibilidades de estabelecer vínculos entre as corporações 

a as demandas e urgências da humanidade, como por exemplo demandas de nível social. Assim, 

será abordado no próximo capítulo desta pesquisa a trajetória do desenvolvimento 

pluridimensional e a Agenda 2030 da ONU, a fim de entender sua relevância no cenário 

internacional.  
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3 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PLURIDIMENSIONAL NA AGENDA 

2030 DA ONU  

 

O desenvolvimento sustentável é um assunto emergente da sociedade contemporânea, 

de grande importância para a humanidade, e cuja definição é carregada de complexidade. Sua 

relevância se justifica pela necessidade de promover o desenvolvimento dos Estados de forma 

equilibrada e sustentável. Sua complexidade está na dificuldade de estabelecer um conceito 

universal que seja capaz de contemplar sua multidimensionalidade.  

O tema sustentabilidade emergiu da preocupação com o desenvolvimento da atual e das 

futuras gerações. Para tanto, é necessário compreender a origem do desenvolvimento 

sustentável, considerando inicialmente duas vertentes distintas: a linha de desenvolvimento e 

de sustentabilidade ambiental.  

A ideia de sustentabilidade ambiental surge no intuito de combater ações nocivas ao 

meio ambiente praticadas em favor do crescimento econômico. Contudo, a análise do 

desenvolvimento sustentável vista exclusivamente sob o viés ambiental, demonstrou-se frágil 

e limitada. Da mesma forma, existe a análise do desenvolvimento priorizando a dimensão 

social, afirmando que é inviável lutar pela abundância de florestas e esquecer das necessidades 

básicas para o sustento e dignidade humana, como por exemplo emprego e moradia. Há ainda 

a ideia de que somente o crescimento econômico dos Estados será capaz de manter o equilíbrio 

e promover o compartilhamento de riquezas.  

Neste capítulo, inicialmente será analisada a trajetória do desenvolvimento sustentável, 

desde a ideia de progresso, disseminado a partir da Segunda Guerra Mundial, que trouxe como 

consequência a destruição de recursos naturais em nome do crescimento econômico 

(ARRIGHI, 1997), até o surgimento da noção de desenvolvimento e seu caráter 

pluridimensional, considerando as dimensões econômica, social, ambiental e político-

institucional.  

Ao compreender a pluridimensionalidade do desenvolvimento sustentável, a pesquisa 

se propõe, em um segundo momento, a visualizar a sua aplicabilidade através da Agenda 2030 

da ONU.  Considerada um marco para o futuro global, a Agenda intitulada “Construindo Nosso 

Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” se apresenta como uma proposta 

inovadora e audaciosa, onde seus 17 objetivos encontram-se alinhados e estruturados, formando 

um plano de ação para o futuro do planeta e da humanidade.  



 

 

40 

 

3.1 O debate do progresso ao desenvolvimento  

 

A origem do desenvolvimento sustentável está enraizada nas concepções distintas de 

desenvolvimento e sustentabilidade ambiental. Para chegar a um conceito condizente à sua 

amplitude, inicialmente é necessário realizar um resgate histórico-cronológico dos termos de 

forma isolada, para posteriormente chegar a uma definição própria, o que se denota um grande 

desafio considerando a complexidade deste tema contemporâneo. 

A relação entre o homem e o meio ambiente, mais especificamente a sua capacidade de 

interferência em seu meio para atender suas necessidades, é algo recorrente na história da 

humanidade. Tais necessidades foram responsáveis por grandes invenções e descobertas, seja 

no provimento de alimentos ou segurança, como para comunicação e agilidade de transportes, 

e até mesmo na prevenção e combate de doenças. Essas são algumas preocupações que fizeram 

com que os processos revolucionários científico, tecnológico e industrial se consolidassem em 

um patamar de constante ascensão. 

Um novo projeto civilizatório foi inserido no período pós Revolução Industrial, fase 

caracterizada pela migração da sociedade basicamente agrícola para a concentração e 

crescimento das indústrias, em meados do século XIX. Além da ascensão industrial, essa fase 

ficou marcada também pelos avanços científicos e tecnológicos, o que fomentou a ideia de 

progresso como um dogma positivista. De forma pioneira, Augusto Comte (2002, p. 176) 

definiu o progresso como um verdadeiro e constante melhoramento da condição humana, e sua 

própria natureza. Desta forma, o projeto positivista da época transformou a ciência como 

princípio, a ordem como base e o progresso como fim (COMTE, 2002, p. 176). 

O progresso movimentou grandes feitos históricos, como a criação de ferrovias que 

proporcionam agilidade de conexão entre continentes, além do desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de tecnologias, o que exigiu um alto custo de recursos humanos e ambientais. 

Vastas áreas florestais foram devastadas e os povos originários destes locais dizimados em 

nome do progresso, além da queima de combustíveis fósseis e a exploração de trabalho em 

condições insustentáveis. Diante dos fatos mencionados, análises realizadas na fase 

contemporânea moveram questionamentos acerca da verdadeira finalidade do progresso, 

considerando-o até mesmo como um “progresso ilusório”, ou ainda um “mito” (DUPAS, 2007; 

ARRIGHI, 1997). 
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Além do interesse econômico, a ideia de progresso estava atrelada à promessa de 

melhoria da qualidade de vida da sociedade civil, com a expectativa de redução da carga de 

trabalho por meio da tecnologia, e com isso, consequentemente, a sociedade passaria a viver 

melhor. Partindo desse pressuposto, Abbagnano (2007, p. 798-800) afirma positivamente que 

o progresso se apresenta como “eventos que se desenvolvam em sentido favorável” e que “se 

desenvolvem no sentido mais desejável, realizando um aperfeiçoamento crescente”, de forma 

a se conduzir como um bem comum. 

Entretanto, os primeiros sinais de possíveis questionamentos a respeito do progresso 

ocorreram somente após serem constatadas as horríveis consequências da Segunda Guerra 

Mundial, que destruiu grande parte da Europa, em meados do século XX. A reestruturação dos 

países devastados foi implementada através do Plano Marshall, que fomentou o crescimento da 

indústria, a fim de restaurar a economia europeia (FURTADO, 1992, p. 9). 

Sendo considerado um sucesso, o Plano Marshall foi utilizado como modelo para outros 

países, inclusive para o Brasil, onde foi criado o Plano de Metas (1956-1961), o Plano Trienal 

de Desenvolvimento Econômico e Social (1963-1965), o Programa Estratégico de 

Desenvolvimento (1967-1970) e o I e II Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-1975), que 

foram fundamentais para a construção de rodovias e demais obras importantes para o 

crescimento econômico nacional (FURTADO, 1992, p. 9). 

O movimento de criação dos Planos acima mencionados foi denominado como 

desenvolvimentismo, com o intuito de “ressaltar, em primeiro lugar, que o objetivo fundamental 

da política econômica era o de promover o desenvolvimento econômico” e que “era preciso que 

a nação, isto é, os empresários, a burocracia do Estado, as classes médias e os trabalhadores 

associados na competição internacional definissem os meios que utilizariam para alcançar esse 

propósito”, onde o Estado agiria como o grande impulsionador deste movimento (BRESSER-

PEREIRA, 2006, p. 6). Mais que uma proposta de cunho econômico, para Bresser-Pereira 

(2006, p. 6) o desenvolvimentismo significava uma oportunidade de fomentar o 

desenvolvimento do país, e, com base nas teorias econômicas, criar uma estratégia para alcançar 

esse objetivo. 

Aos poucos o plano desenvolvimentista foi apresentando crescentes prejuízos ao meio 

ambiente, e então no ano de 1970 surgiram as primeiras queixas dos ambientalistas sobre os 

danos ambientais causados. Com base no relatório “Limites para o crescimento”, realizado pelo 

Clube de Roma, os dados apresentados constataram uma grande crise ambiental, consequência 
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da aceleração do crescimento econômico, e afirmava que a solução exigiria a paralisação do 

crescimento econômico e do consumo de recursos naturais (SACHS, 2009). 

Deste modo, é possível verificar que a sustentabilidade ambiental se apresenta 

inicialmente como um movimento de resistência, onde desenvolvimento e meio ambiente 

coexistem no mesmo cenário em um processo de contraposição. Ao constatar a dificuldade em 

resolver as demandas desse conflito de interesses (econômicos verus ambientais), no ano de 

1983 a Organização das Nações Unidas criou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que abordou diversos temas, como a destruição ambiental global e as 

distintas realidades econômicas e sociais entre países (BOSSELMANN, 2017, p. 139). 

Como resultado das discussões sobre desenvolvimento e meio ambiente levantadas pela 

Comissão Mundial sobre o Ambiente e Desenvolvimento, foi criado o relatório denominado 

“Nosso Futuro Comum” (ou “Relatório Brundtlant”) para apresentar de forma pioneira um 

conceito sólido sobre desenvolvimento sustentável. Trata-se de um documento que busca 

estabelecer justiça entre classes sociais, pensando na atual e nas futuras gerações, tanto em 

relação aos seres humanos como a natureza. Além de definir conceito, o relatório considera o 

desenvolvimento como um mecanismo de mudança, para a utilização de novos métodos de 

manejo dos recursos naturais e sobre tecnologia (BOSSELMANN, 2017, p. 139). 

Cabe mencionar também que o relatório da Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento foi responsável por impulsionar os primeiros estudos a respeito da 

sustentabilidade social, uma vez que o relatório abordou a temática do desenvolvimento, 

sustentado pelo tripé social, ecológico e econômico. Contudo, sua condição é facilmente 

vinculada ao meio ambiente, na lógica de que os desastres ambientais impactam diretamente a 

sociedade, ou seja, a falta de administração dos recursos ecológicos poderá gerar uma crise na 

dimensão social (MAGIS; SHINN, 2012, p. 15). 

A expressão “desenvolvimento sustentável” foi sinalizada pelo relatório “Nosso futuro 

Comum” com o objetivo de encontrar um nivelamento entre a importância do equilíbrio 

ambiental e também econômico (BROWNE, 2007, p. 56). Foi pioneiro em tratar o 

desenvolvimento sustentável como algo inerente da atual e também das futuras gerações, uma 

vez que “encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações 

de atender suas próprias necessidades” (NAÇÕES UNIDAS, 2015). Contrariamente ao que se 

tinha entendimento, o relatório passou a adotar um posicionamento antropocêntrico, uma vez 

que o desenvolvimento era o tema central das discussões, preocupando-se não apenas com a 
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destruição do meio ambiente, mas também se essa destruição causará impactos no 

desenvolvimento econômico e social.  

Graças ao relatório “Nosso futuro Comum” o conceito de desenvolvimento sustentável 

foi ressignificado, uma vez que abrange visões ambientais, sociais e econômicas, concluindo 

que “meio ambiente e desenvolvimento não constituem desafios separados”, porque “o 

desenvolvimento não se mantém se a base de recursos ambientais se deteriora” (NAÇÕES 

UNIDAS, 2015). 

Ainda, o relatório foi responsável por introduzir uma visão nacional e internacional de 

desenvolvimento, ou seja, há uma cooperação entre as nações, considerando a interdependência 

econômica entre países. Segundo Pierri (2005, p. 65), a interdependência entre países é a única 

forma de minimizar as desigualdades sociais e alcançar o desenvolvimento sustentável.  

Como forma de atender uma sugestão do relatório “Nosso Futuro Comum”, foi criada 

a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como 

“Rio 92”, que estreitou a relação entre meio ambiente e economia. Nesta ocasião foi criada a 

“Agenda 21”, que é um documento resultante de várias discussões a respeito do tema 

desenvolvimento sustentável. Abordou questões relativas à qualidade de vida e sustentabilidade 

e influenciou medidas políticas para estabelecer o envolvimento dos Estados para a diminuição 

de desigualdades e preservação ecológica (MARQUES; BARBOSA; ARAÚJO, 2017, p. 35).  

A Agenda 21 foi decisiva para o início de uma nova era de discussões a respeito do 

desenvolvimento sustentável. Na sequência, vários outros eventos foram realizados, como por 

exemplo “World Summit on Sustainable Development” no ano de 2002 em Joanesburgo, a 

“United Nations Conference on Sustainable Development” no ano de 2012 no Rio de Janeiro e 

o “United Nations Sustainable Development Summit” no ano de 2015 em Nova York, 

responsável pela criação da Agenda 2030 da ONU, que será detalhada no próximo item desta 

pesquisa.  

Importante destacar que o desenvolvimento sustentável não se limita a uma única 

instituição, associação, ou ainda ao meio ambiente, conforme afirma Meadowcroft (2000, p. 

372). O autor apresenta o desenvolvimento sustentável como uma “ideia que poderia reunir 

domínios políticos aparentemente distintos e unir interesses muito diferentes por trás de uma 

agenda comum” (MEADOWCROFT, 2000, p. 371).  

Em paralelo ao conceito de Meadowcroft, surgiu a noção de “espaço ambiental”, citada 

por Opschoor, como um local onde o desenvolvimento sustentável seria realizado entre o que 

se considera “ambientalmente insustentável” e “socialmente inaceitável” (OPSCHOOR, 1991). 
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O que reforça a ideia de que somente dados quantitativos, como por exemplo, PIB ou número 

de exportações, são insuficientes para mensurar de forma assertiva o nível de desenvolvimento 

de um país. 

Existem várias correntes interpretativas a respeito do desenvolvimento sustentável. O 

viés ambientalista dedica sua atenção à preservação do meio ambiente, ao entender que os 

recursos naturais são significativamente importantes para o crescimento econômico e que 

podem ser aproveitados de forma consciente sem prejudicar a obtenção de lucros (PIERRI, 

2005, p. 62).  

De forma contrária, existe também a interpretação ecológica conservadora, que afirma 

ser contraditório considerar o crescimento econômico sem prejudicar o meio ambiente, uma 

vez que o planeta já está sofrendo prejuízos irreparáveis. Neste sentido, a linha conservadora 

ecológica defende que a economia precisa recuar e dar prioridade à ecologia, para, além de 

contribuir para a restauração do meio ambiente, equilibrar os níveis de desenvolvimento dos 

países pobres e avançar contra a pobreza através do controle populacional e não pela economia 

(PIERRI, 2005, p. 63).  

Existe ainda uma concepção a respeito da sustentabilidade sob o viés social, que muito 

interessa a esta pesquisa.  Magis e Shinn (2012, p. 15) defendem que, “embora importantes, os 

estudos que subordinam os sistemas sociais à economia ou ao meio ambiente não se 

aprofundam nos fatores que sustentam uma comunidade de pessoas”. A relevância da 

sustentabilidade social vai muito além do meio ambiente, ela contempla a necessidade da 

sociedade sustentar-se de maneira equilibrada e atender às necessidades humanas básicas 

(MAGIS; SHINN, 2012, p. 15).  

 Inicialmente, para compreender o teor da dimensão social, é necessário assumir que a 

mudança de paradigma “requer reorientar o objetivo do desenvolvimento, revalidar o papel da 

governança, reestruturar o processo de desenvolvimento e redefinir os indicadores de sucesso” 

e que “o desenvolvimento deve primeiro ser reorientado em direção ao desenvolvimento 

humano” (MAGIS; SHINN, 2012, p. 19).  

 Segundo Magis e Shinn (2012, p. 20), o desenvolvimento sob o viés social precisa ser 

centrado no ser humano, e está sustentado por três eixos fundamentais: necessidades básicas 

humanas, desenvolvimento humano e liberdades. As necessidades básicas são aquelas 

compreendidas como necessidades fisiológicas: “nutrição, água, abrigo e saneamento” 

(MAGIS; SHINN, 2012, p. 20).  



 

 

45 

 

Em relação ao desenvolvimento humano, a ideia é proporcionar qualidade de vida, de 

forma saudável e empoderada. Seu objetivo é possibilitar a reorganização do poder e melhorar 

o bem-estar do coletivo, e ampliar as possibilidades de escolha nas mais diversas áreas. Ainda, 

propõem que as diferenças econômicas entre países sejam sanadas (MAGIS; SHINN, 2012, p. 

22). 

Na tentativa de definir o desenvolvimento de forma “sustentável”, a análise das 

dimensões ambiental, econômica e social de forma isolada são insuficientes para compreender 

a complexidade do tema. Diante das discussões levantadas a respeito da sustentabilidade, como 

um movimento de resistência da sociedade preocupada com o bem-estar das gerações, faz-se 

necessário identificar um conceito que permita visualizar o tema de forma multidimensional e 

interconectada.  

O desenvolvimento sustentável resulta da combinação dos três principais elementos: 

“desenvolvimento econômico, qualidade ambiental e equidade social”. Essa combinação 

resulta em um processo dinâmico, que deve atender os interesses da atual e das futuras gerações 

(ROGERS; JALAL; BOYD, 2008, p. 42). 

O termo “sustentável” exige que as dimensões - ambiental, econômica e social - 

aconteçam simultaneamente. Esse entendimento é aceito por defensores da linha ambiental, que 

compreendem a necessidade de que “a cada componente seja dada igual atenção de forma a 

garantir um resultado sustentável”. Resumidamente, consiste em “maximizar benefícios 

econômicos, sociais e ambientais sujeitos a um conjunto de limitadores” (ROGERS; JALAL; 

BOYD, 2008, p. 42-46). 

De forma exemplificativa, a economista Kate Raworth apresenta um modelo de mundo 

sustentavelmente ideal, através do modelo econômico da rosquinha. O círculo interior 

simboliza a suficiência de recursos para uma vida digna, incluindo saúde, educação, alimento, 

saneamento básico, justiça, equidade social, energia, água, entre outros. Viver com menos, ou 

seja, abaixo deste círculo interno, é viver em estado de privação (RAWORTH, 2017, p. 38). 

O círculo exterior da rosquinha representa os limites ambientais do planeta. Ao agir 

além dele, provoca grande comprometimento da camada de ozônio, perigo iminente de 

mudanças climática e desastres ambientais, poluição do ar e da água, que contribui para o 

desaparecimento de espécies. O espaço entre o círculo exterior e o interior é o “espaço 

ecologicamente seguro e socialmente justo” para que o ser humano viva em harmonia com o 

seu meio (RAWORTH, 2017, p. 38). 
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Figura 1 – Modelo econômico da rosquinha, de Kate Raworth. 

 

 

Fonte: Ivan Martínez-Vargas, Folha de São Paulo, 2019. 

 

O modelo de mundo ideal apresentado por Kate Raworth pode ser interpretado como 

uma balança, que considera os limites e a importância de cada dimensão para que haja um 

equilíbrio entre elas, ou seja, a zona ideal, segura e justa para todos.  

Uma das principais contribuições para a construção do conceito de sustentabilidade e a 

que melhor auxilia na compreensão de desenvolvimento pluridimensional para este estudo, é a 

pesquisa de Joachim Spangenberg. Inicialmente, sua teoria conhecida como “triângulo da 

sustentabilidade” se apresenta como um novo paradigma do desenvolvimento sustentável, uma 

vez que considera três eixos principais da sustentabilidade, sendo eles a dimensão social, 

ambiental e econômica (SPANGENBERG, 1995, p. 6).  

Contudo, sua teoria foi sendo aperfeiçoada ao perceber a importância de um quarto 

elemento, de tanta relevância para o desenvolvimento quanto os outros: a dimensão político-

institucional. Essa nova dimensão está atrelada às esferas democráticas de governança. Desta 

forma, o desenvolvimento sustentável passa a ser considerado pluridimensional, com quatro 
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dimensões complexas, que se fundem em temas conexos e equilibrados, substituindo o triângulo 

pelo prisma da sustentabilidade (VALENTIN; SPANGENBERG, 2000, p. 384-385).  

 

Figura 2 - Prisma da sustentabilidade 

 

Fonte: adaptado de Valentin; Spangenberg, 2000. 

De acordo com a figura, o prisma está estruturado por quatro eixos principais. O 

primeiro, localizado no lado superior da figura representa a ordem institucional, classificada 

como forte colaboração para a efetiva sustentabilidade. No lado esquerdo está o eixo ambiental 

e no direito está a dimensão social. No lado inferior está o eixo econômico, atrelado à 

competitividade. Ainda, os eixos estão interligados entre si, formando novas valores conexos: 

entre ambiental e institucional (justiça), entre institucional e social (democracia), entre 

econômico e social (acesso), entre institucional e econômico (cuidado), entre meio ambiente e 

econômica (ecoeficiência), entre ambiental e social (divisão de responsabilidades) 

(VALENTIN; SPANGENBERG, 2000). 

As quatro dimensões - econômica, social, político-institucional e ambiental - se 

transformam em sistemas conexos de forma harmoniosa e sustentam o processo de de 

desenvolvimento de forma equilibrada. Conforme Spangenberg (2002, p. 299), “o 

desenvolvimento sustentável como um processo de otimização multidimensional pela sua 

própria natureza não pode ter uma única solução ótima sem ambiguidade, mas pode ser 

caracterizado como um espaço de oportunidade internamente pluralístico cercado pelo domínio 

da insustentabilidade”.  

Ao tratar da aplicabilidade, Spangenberg (2002, p. 205-206) apresenta indicadores do 

desenvolvimento pluridimensional, que são: 1- ambiental/econômico: disponibilidade de 
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matéria prima e capacidade de transporte; 2- social/econômico: trabalho e renda; 3- 

social/ambiental: problemas ambientais e de bens comuns; 4- econômico/institucional: 

corrupção e a taxação de impostos que incidem no trabalho, no capital e no meio ambiente; 5- 

social/institucional: seguridade social e gestão da classe de trabalhadores; e 6- 

ambiental/institucional: liberdade de informação e atuação de organizações não-ambientais. 

Nessa mesma linha, William M. Lafferty (1996, p. 192) define desenvolvimento 

sustentável sendo uma “norma internacional que reúne conjuntamente ideias sobre a promoção 

do bem-estar humano, a proteção da biosfera, os interesses das futuras gerações e a participação 

pública”. Nessa concepção, por mais que seja considerado a pluridimensionalidade do 

desenvolvimento, há também a noção da importância política neste contexto, bem como a 

presença da transgeracionalidade como elemento fundamental para o desenvolvimento 

sustentável.  

 

3.2 A Agenda 2030 como novo marco do desenvolvimento global  

  

A Agenda 2030 da ONU se apresenta como um plano para o futuro, pensada para as 

pessoas e para o planeta. Está carregada de importantes promessas em nome da paz mundial e 

do anseio de transformar o mundo, eliminando ou diminuindo as principais mazelas da 

humanidade. 

A fim de compreender o contexto do surgimento da Agenda 2030 da ONU, cabe 

retomar a “Agenda 21”, que foi um dos modelos precursores dessa proposta. Elaborada após a 

realização da “Rio 92”, a “Agenda 21” foi criada na iminência de uma reconfiguração de 

comportamento dos atores internacionais, a fim de encarrega-los a promover ações em favor do 

desenvolvimento sustentável. É formada por 41 capítulos, distribuídos em 4 seções 

fragmentadas em dimensões, sendo elas econômica, social, de recursos para a promoção de 

desenvolvimento, a importância dos grupos envolvidos e as formas de execução das ações 

propostas (AGENDA 21). 

Embora a “Agenda 21” tenha sido um importante marco para o desenvolvimento, uma 

vez que sua repercussão ocorreu tanto na esfera pública como em movimentos sociais e 

organizações não-governamentais preocupadas com o tema, é notório que o conceito de 

sustentabilidade abordado é claramente sob o viés ambiental, restando evidenciado em sua 
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introdução que o documento adota “uma abordagem equilibrada e integrada das questões 

relativas ao meio ambiente e desenvolvimento” (AGENDA 21, item 1.2). 

Apesar de estar direcionada para as questões ambientais, a “Agenda 21” contribuiu 

para impulsionar a sociedade, reforçando o entendimento de que a humanidade precisa 

preocupar-se com a atual e as futuras gerações. Foi o início de um movimento de reflexão global 

sobre os perigos que a humanidade poderia enfrentar num futuro próximo, que influenciou uma 

série de outras movimentações a respeito deste tema. 

Outro passo importante para a promoção de desenvolvimento foi a criação, no ano 

2000, da “Declaração do Milênio”, onde 191 Estados instituíram os “Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio”, que são: acabar com a fome e a miséria, oferecer educação 

básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das 

mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a Aids, a 

malária e outras doenças, garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e estabelecer 

parcerias para o desenvolvimento. Estes 8 objetivos possuem 18 metas para sua implementação 

e estão voltados para a diminuição da pobreza e erradicação da miséria, que se mostrava ser 

cada vez mais um dos grandes problemas da humanidade (DECLARAÇÃO DO MILÊNIO). 

Apesar de ser um importante avanço no que se refere à preocupação com as mazelas 

do mundo, novamente o desenvolvimento não foi visualizado em sua multidimensionalidade, 

mas sim como um único objetivo da “Declaração do Milênio”. Os objetivos serviram como um 

roteiro para que os Estados pudessem traçar ações com foco na resolução dos desafios 

mencionados, mas ainda assim não possibilitam uma visão geral sobre a necessidade de 

promover o desenvolvimento nas mais diversas dimensões (BROWNE, 2017, p. 90). 

A partir da “Declaração do Milênio” outro projeto ousado e desafiador foi elaborado, 

na intenção de abordar o desenvolvimento em sua multidimensionalidade. O resultado da 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de 

Janeiro no ano de 2012, reconheceu a importância de traçar objetivos específicos para alcançar 

todas as dimensões do desenvolvimento sustentável. Nesta ocasião foi produzido o documento 

intitulado “The Future We Want”, que sinalizou o roteiro para a efetivação dos objetivos 

traçados, que precisam ser “concisos e fáceis de comunicar, limitados em número, 

aspiracionais, globais na natureza e universalmente aplicáveis a todos os países considerando 

as diferentes realidades nacionais, capacidades e níveis de desenvolvimento” (UNITED 

NATIONS, 2012, itens 246 e 247). 
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Como resultado das discussões e ações a favor do desenvolvimento sustentável, de 

forma inovadora, em 25 de setembro de 2015, os 193 países membros da Organização das 

Nações Unidas (ONU) criaram a proposta intitulada “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, contendo 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, distribuídos em 169 metas para sua efetivação. A proposta esclarece, logo no 

preâmbulo, que os objetivos de desenvolvimento sustentável “são integrados e indivisíveis, e 

mesclam, de forma equilibrada, as dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a 

social e ambiental”. Aponta, ainda, que a proposta está alinhada em cinco áreas de importância 

crítica, também chamados de “5 Ps”: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parceria (UNITED 

NATIONS, 2015). 

 O primeiro objetivo da agenda está relacionado à “Erradicação da pobreza”, e tem 

como objetivo “acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares”. Dentre 

as metas vinculadas a este objetivo está a proposição de “medidas e sistemas de proteção social 

adequados”, possibilitar que “homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, 

tenham direitos iguais aos recursos econômicos” e “reduzir a exposição e vulnerabilidade” 

destes à situações de perigo extremo como desastres naturais, econômicos e sociais (UNITED 

NATIONS, 2015).  

Na sequência, o segundo objetivo trata da “Fome zero e agricultura sustentável”, e 

busca “acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover 

a agricultura sustentável”. Para sua efetivação foram traçadas metas a fim de assegurar que 

todas as pessoas tenham acesso à alimentos seguros e nutritivos, bem como erradicar a 

desnutrição, implementar sistemas sustentáveis de produção de alimentos, controlar material 

genético de sementes, plantas e animais, fomentar o investimento em infraestrutura rural e 

pesquisas agrícolas, controlar o comércio para evitar a instabilidade dos preços dos alimentos 

(UNITED NATIONS, 2015).  

“Saúde e bem-estar” é o terceiro objetivo da Agenda, que procura “assegurar uma vida 

saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades”. Este item da Agenda 

se propõe a reduzir a mortalidade infantil, eliminar focos de epidemias e promover saúde, 

inclusive saúde mental. Menciona também metas em relação ao abuso de substâncias nocivas à 

saúde, diminuir acidentes fatais e não fatais no trânsito ou por intoxicação decorrente da 

poluição, disponibilizar acesso à saúde sexual e reprodutiva e aumentar a produção de pesquisa 

em saúde (UNITED NATIONS, 2015). 
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O quarto objetivo é “assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos”, e está vinculado 

à “Educação de qualidade”. Desta forma o objetivo procura garantir educação de qualidade, 

desde o ensino fundamental ao ensino superior, de forma a capacitar jovens e adultos para seu 

desenvolvimento pleno, além de criar instalações adequadas e capacitar os professores 

(UNITED NATIONS, 2015). 

 Em relação à “Igualdade de gênero”, o objetivo 5 deseja “alcançar a igualdade de 

gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”, como forma de eliminar todo e qualquer 

tipo de discriminação e violência que as mulheres e meninas sofrem. Importante destacar que 

esse objetivo busca também “reconhecer e valorizar o trabalho de assistência doméstico não 

remunerado”, bem como assegurar às mulheres oportunidades de assumir cargos de liderança, 

garantir acesso à saúde sexual e direitos reprodutivos e definir políticas públicas eficazes para 

que as mulheres e meninas sejam empoderadas em todos os âmbitos (UNITED NATIONS, 

2015). 

O sexto objetivo da Agenda refere-se à “Água potável e saneamento”, e busca 

“assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos”. 

Para isso, é necessário proporcionar acesso à saneamento básico, melhorar a qualidade da água 

e a gestão dos recursos hídricos. Ainda em relação ao equilíbrio do meio ambiente, o objetivo 

7 é “Energia limpa e acessível”, de forma a “assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno 

e a preço acessível à energia para todas e todos”. Este item da Agenda está fortemente ligado à 

produção de energia renovável para melhorar a eficiência energética do planeta, o que necessita 

de intervenção tecnológica (UNITED NATIONS, 2015). 

O ODS 8 está voltado ao “Trabalho decente e crescimento econômico” para 

“promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo e trabalho decente para todas e todos”. Nessa mesma linha, o objetivo 9 se dedica a 

“Indústria, inovação e infraestrutura”, cuja missão é “construir infraestruturas resilientes, 

promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação” (UNITED 

NATIONS, 2015).  

De forma desafiadora, o objetivo 10 da Agenda pretende “reduzir a desigualdade 

dentro dos países e entre eles”. Para isso é necessário garantir “inclusão social, econômica e 

política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, 

condição econômica”, o que se apresenta como um enorme desafio para a atual e as futuras 

gerações (UNITED NATIONS, 2015). 
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O ODS 11 está voltado para as “Cidades e comunidades sustentáveis”, proposto com 

o intuito de “tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis”. Na sequência, o “Consumo e produção responsáveis” é o tema do objetivo 12 da 

Agenda, e pretende “assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis” (UNITED 

NATIONS, 2015).  

O objetivo 13 da Agenda é “tomar medidas urgentes para combater a mudança do 

clima e seus impactos”, nomeado como “Ação contra a mudança global do clima”. Dentre as 

medidas mencionadas está a implementação de políticas e estratégias para a prevenção, 

promover educação a fim de ampliar a conscientização sobres os impactos das mudanças 

climáticas (UNITED NATIONS, 2015).  

“Vida na água” é o tema do objetivo 14, que almeja a “conservação e uso sustentável 

dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável”. Destaca 

a importância de reduzir e evitar a poluição dos mares, de forma a proteger os ecossistemas 

marinhos, acabar com a pesca ilegal e manter os oceanos saudáveis e produtivos, através de 

medidas regulamentadas por legislação nacional e internacional. Salienta também a importância 

de desenvolver pesquisas científicas com a utilização de tecnologia adequada, além de valorizar 

a pesca de pequeno porte (UNITED NATIONS, 2015). 

O ODS 15 da agenda propõe “proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter 

e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade”. Dentre as metas estão a 

conservação e recuperação dos ecossistemas, realizar gestão consciente de florestas, combater 

a caça ilegal de animais, promover reflorestamento em áreas degradadas (UNITED NATIONS, 

2015). 

O objetivo 16 da Agenda 2030 da ONU está relacionado à “Paz, justiça e instituições 

eficazes”, e se dedica a “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todas e todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis”. De forma audaciosa, esse item da Agenda se 

preocupa em reduzir todas as formas de violência, abuso e exploração de crianças, jovens e 

adultos, oportunizar o acesso à justiça, acabar com a corrupção e o terrorismo, contando com o 

fomento de políticas e instituições eficazes (UNITED NATIONS, 2015). 

 Por fim, o objetivo 17 trata das “Parcerias e meios de implementação”, no anseio de 

“fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 

sustentável”. Este é um item chave para a efetivação de todos os demais objetivos, uma vez que 



 

 

53 

 

o apoio e cooperação são os meios de implementação da Agenda. A partir da mobilização de 

recursos, com o aumento de parcerias locais e globais, o desenvolvimento sustentável será 

promovido de forma a abranger todas as pessoas e todos os setores envolvidos (UNITED 

NATIONS, 2015). 

Importante destacar que os “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável” propostos 

pela Agenda 2030 da ONU não são uma mera releitura dos “Objetivos do Desenvolvimento do 

Milênio”. Trata-se de uma nova proposta para o desenvolvimento de forma autêntica e com 

novos elementos de grande relevância. Como exemplo disso é possível perceber a abrangência 

da Agenda 2030, uma vez que este projeto “é aceito por todos os países e aplicável a todos, 

considerando diferentes realidades, capacidades e níveis de desenvolvimento nacionais” 

(UNITED NATIONS, 2015, item 5). 

Outra mudança extremamente relevante é a abordagem do desenvolvimento em sua 

multidisciplinariedade, havendo um equilíbrio entre as dimensões ambiental, econômica e 

social, e conta com o envolvimento de todos os Estados, sejam eles ricos ou pobres. A agenda 

2030 da ONU distribui seus objetivos em dimensões para que seja possível atingir o 

desenvolvimento sustentável de forma equilibrada (UNITED NATIONS, 2015, item 2). 

Em relação ao conceito, a sustentabilidade está presente nos mais recentes estudos 

científicos “como um conjunto de objetivos societais, como um conjunto de valores e como 

uma abordagem para lidar com problemas do mundo real” (LARSEN, 2012, p. 45). Ao tratar 

do aspecto multidisciplinar, Larsen (2012, p. 48) afirma ainda que, além de ocorrer em três 

dimensões fundamentais, a sustentabilidade precisa existir em todas elas de forma simultânea. 

Desta forma, fica evidente que a sustentabilidade só acontece integralmente quando atuar 

concomitantemente nas esferas ambiental, econômica e social.  

De forma inovadora, existe ainda a concepção de uma quarta dimensão, de mesma 

importância para a integralidade da sustentabilidade, que é a dimensão política ou político-

institucional. Essa dimensão está elencada como o instrumento de efetivação das ações 

propostas, de forma a envolver os agentes vinculados como “governos, o setor privado, a 

sociedade civil, o sistema das Nações Unidas e outros atores e mobilizando todos os recursos 

disponíveis” (UNITED NATIONS, 2015).  

Por se tratar de uma concepção de meio, ou seja, o instrumento para a concretização 

das demais dimensões, a estrutura político-institucional não é formalmente aceita como uma 

quarta dimensão, uma vez que “refere-se a estruturas e práticas que moldam a atividade dentro 
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de cada uma das outras dimensões” (MEADOWCROFT; FARRELL; SPANGENBERG, 2005, 

p. 9).  

A Agenda 2030 da ONU se apresenta como um projeto multidimensional, 

evidenciando uma nova concepção de desenvolvimento sustentável que incorpora diferentes 

dimensões de forma articulada. Neste sentido, é possível estudar os objetivos da Agenda sob a 

ótica de cada dimensão, no sentido de assimilar sua contribuição para o meio socioeconômico, 

ambiental e político-institucional. 

Inicialmente, a dimensão socioeconômica está relacionada tanto em relação ao ser 

humano e suas necessidades básicas (alimentação, saúde, educação), quanto ao convívio em 

sociedade e a sustentabilidade dessas comunidades (igualdade, infraestrutura, trabalho e renda). 

Essa dimensão abrange os seguintes objetivos: ODS 1 “Erradicação da pobreza”; ODS 2 “Fome 

zero e agricultura sustentável”; ODS 3 “Saúde e bem-estar”; ODS 4 “Educação de qualidade”; 

ODS 5 “Igualdade de gênero”; ODS 8 “Trabalho decente e crescimento econômico”; ODS 9 

“Indústria, inovação e infraestrutura”; ODS 10 “Redução das Desigualdades” e ODS 11 

“Cidades e comunidades sustentáveis” (UNITED NATIONS, 2015).  

Os objetivos relacionados à dimensão socioeconômica se concentram em fomentar o 

trabalho humano decente, a fim de impactar na geração de renda de forma digna, considerando 

a nova configuração da sociedade globalizada, no intuito de reduzir desigualdades. Importante 

salientar que a Agenda deixa evidente a distinção entre crescimento sustentável e sustentado, 

sendo aquele equilibrado com todas as dimensões e este de forma contínua e progressiva 

(UNITED NATIONS, 2015).  

Outro fator de destaque nessa dimensão é a desigualdade econômica entre países, 

sendo uns muito mais desenvolvidos que outros, o que dificulta a efetivação da Agenda, que se 

propõe a estabelecer um equilíbrio econômico mundial. Essa disparidade entre países é histórica 

e extremamente complexa, onde de um lado existem vertentes de homogeneização social e, de 

forma contrária, vertentes que sinalizaram diferenciação (SMITH, 2008, p. 239-243). A 

necessidade de mudança exigirá que os poderosos atores, tanto estatais como não estatais, a 

exemplo das corporações transnacionais, participem dos debates acerca do almejado equilíbrio 

econômico mundial, o que se apresenta como mais um grande desafio para a Agenda 2030 da 

ONU. 

A dimensão ambiental está contemplada nos itens: ODS 6- “Água potável e 

saneamento”; ODS 7- “Energia acessível e limpa”; ODS 12- “Consumo e produção 

responsáveis”; ODS 13- “Ação contra a mudança global do clima”; ODS 14- “Vida na água”; 
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e ODS 15- “Vida terrestre” (UNITED NATIONS, 2015). Nesse eixo, a sustentabilidade é 

almejada pela conservação de recursos naturais, no sentido de que as futuras gerações tenham 

a chance de desfrutar os mesmos recursos da geração atual. Sua proposta está sustentada na 

proposta de consumo consciente, o que interfere na regulação da dimensão ambiental.  

A dimensão político-institucional está destacada nos objetivos: ODS 16- Paz, justiça 

e instituições eficazes; e ODS 17- Parcerias e meios de implementação (UNITED NATIONS, 

2015). Esses objetivos estão sustentados na ideia de promover sociedades justas e pacíficas, e 

realizar parcerias com atores estatais e não estatais para a implementação de toda a Agenda 

2030 da ONU. De certo modo, o sucesso da implementação da Agenda está diretamente 

relacionado com os fatores de “equidade e eficiência, crescimento e conservação, progresso e 

estabilidade, responsabilidade nacional e cooperação internacional, todas demonstradas pelo 

desenvolvimento sustentável” (MEADWCROFT, 2000, p. 382).  

Os meios de parceria para a implementação deste projeto civilizatório, que se dedica ao 

futuro da humanidade, são decisivos para o sucesso da Agenda. E é neste âmbito que os atores 

internacionais, públicos ou privados, entram em cena para a execução de ações em todas as 

fases do processo, de maneira democrática e multidisciplinar. Essa concepção pode ser 

entendida como a prática da governança colaborativa, que exige transparência, 

responsabilidade e efetiva participação de todas as esferas, públicas e privadas (SACHS, 2017, 

p. 502-505). 

É nesse sentido, que a participação efetiva das corporações transnacionais como agentes 

socialmente responsáveis se justifica, no sentido que executar mecanismos de ação em diversos 

níveis, especialmente no que se refere aos seus colaboradores, consumidores e comunidade 

afetada direta ou indiretamente. A pluralidade de oportunidades de atuação se mostram ainda 

mais diversas quando observadas as metas vinculadas aos ODS, que estipulam de forma 

detalhada, baseados em dados técnicos e científicos, as referências utilizadas para a elaboração 

da Agenda, e contemplar os principais desafios ambientais, econômicos, sociais e político-

institucionais de todo o planeta.   
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4 O CONTRAPONTO: A RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS CORPORAÇÕES 

PARA A EFETIVAÇÃO DA AGENDA 2030 DA ONU  

 

 A compreensão do papel das corporações no desenvolvimento sustentável global 

pressupõe sua análise como verdadeiro protagonista da sociedade contemporânea. Diante da 

necessidade de promover de forma sustentável a economia mundial, é necessário compreender 

de que forma as empresas podem fazer parte da solução, contribuindo de maneira efetiva na 

diminuição dos problemas socioeconômicos existentes.  

 Como constatado no capítulo anterior, o desenvolvimento econômico não está 

dissociado da sustentabilidade. Ao compreender que o desenvolvimento sustentável 

pluridimensional depende do equilíbrio entre todas as dimensões que o compõem (ambiental, 

social, econômica e institucional), fica ainda mais evidente de que todas precisam evoluir 

conjuntamente. 

Para introduzir o contraponto, será examinado inicialmente a realidade socioeconômica 

mundial, de forma a contextualizar os principais problemas diagnosticados há muito tempo na 

história da humanidade, mas que, apesar de alguns progressos, ainda perpetuam na sociedade 

como um todo, justificando assim a necessidade de efetivar os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030 da ONU.  

 Na sequência, serão apuradas as possibilidades de intervenção das corporações 

transnacionais, ao operar no mercado de maneira socialmente responsável, e compreender os 

impactos gerados, não apenas aos seus colaboradores, mas também toda a sociedade de entorno. 

Trata-se da colaboração do meio corporativo para o fortalecimento da dimensão 

socioeconômica da Agenda 2030 da ONU. Além de estudar as possibilidades de atuação das 

corporações de forma geral, por fim serão identificadas as ações das corporações de segmentos 

específicos. 

 

4.1. Um olhar sobre os problemas socioeconômicos globais 

  

 Como já mencionado, a Agenda 2030 da ONU, com seus Objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável, representa uma oportunidade de renovação no cenário mundial, 
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desempenhando o papel de orientar as ações necessárias para promover avanços e minimizar 

os problemas socioeconômicos e ambientais existentes. A iniciativa de criar uma Agenda que 

compreendesse todos os requisitos para o desenvolvimento pleno e sustentável das nações, 

demonstra a importância de contribuir de forma conjunta, para minimizar as principais mazelas 

da humanidade.  

De modo geral, o cenário global contemporâneo é fortemente afetado pelas 

desigualdades socioeconômicas, que, apesar de apresentar importantes progressos, ainda são 

problemáticas sociais carregadas de complexidade. Para entender a importância da efetivação 

dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é necessário analisar os dados 

socioeconômicos que demonstram o real panorama mundial.  

O primeiro objetivo da Agenda, que é a erradicação da pobreza em todos os níveis, é 

reconhecido como um dos maiores desafios globais, uma vez que a distribuição de renda é 

extremamente desigual em determinados locais. Pesquisas atuais indicam que este ainda é um 

grave problema humanitário. No ano 2000 a meta global era de reduzir pela metade a 

quantidade de pessoas que viviam em extrema pobreza, e muito progresso foi conquistado desde 

então. Contudo, os dados quantitativos ainda são alarmantes (PLATAFORMA AGENDA 

2030).  

Para entender a real situação global, o Grupo Banco Mundial produziu um relatório com 

o objetivo de analisar o progresso dos ODS, citando algumas ações que estão sendo feitas e os 

resultados obtidos. O chamado Atlas de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (2018) 

baseia-se em indicadores do Desenvolvimento Sustentável, bem como reúne dados de diversas 

fontes, para visualizar as informações de forma integrada. 

Em relação à pobreza extrema, por exemplo, o Atlas de Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável mostra que entre 1990 e 2013 o número de pessoas que vivem com menos de 

US$1,90 por dia caíram mais de 1 bilhão (de 1,9 bilhão para 769 milhões). Ou seja, no ano de 

1990, cerca de 35% da população mundial vivia com menos de US$1,90 por dia, e no ano de 

2013 esse número caiu para 10,7% (ATLAS DE OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL, 2018).  

Informa também que, devido ao aumento populacional, houve uma distribuição regional 

da pobreza. Ao comparar com o ano de 1990, o relatório constatou que em 2013 houve um 

aumento de pessoas em situação de pobreza na África Subsaariana, em comparação com o sul 

e leste da Ásia (ATLAS DE OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 
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2018). De acordo com dados do Banco Mundial, no ano de 2015 a pobreza mundial estava 

contabilizada em 736 milhões de pessoas (BANCO MUNDIAL). 

O relatório bienal do Banco Mundial sobre Pobreza e Prosperidade Compartilhada 

(2018), apresentou um panorama global referente ao ano de 2015, que apresenta o percentual 

de pobreza extrema por país. É possível observar que as mais altas taxas de pobreza extrema 

(cerca de 18% a 78%) concentram-se no continente Africano. 

 

Figura 3 - Taxa de pobreza extrema por país, 2015 

 

Fonte:  Relatório do Banco Mundial sobre Pobreza e Prosperidade Compartilhada, 2018.  

Os países populosos ainda contêm uma parcela significativa de pessoas que vivem em 

extrema pobreza. No ano de 2015, aproximadamente metade das pessoas pobres no planeta 

estavam localizadas na Índia, Nigéria, República Democrática do Congo, Etiópia e Bangladesh. 

Estima-se que até o ano de 2030, de cada 10 pessoas que vivem com menos de US$1,90 por 

dia, 9 delas estarão localizadas na África Subsaariana (UCHOA, 2019). 

Em uma reportagem publicada no site da BBC NEWS, Pablo Uchoa relata a fala da 

diretora de Prática Global de Pobreza e Equidade do Banco Mundial, Carolina Sánchez-Páramo, 

que afirma que o planeta está se movimentando em duas velocidades por conta dos diferentes 

ritmos do crescimento econômico, a diminuição de empregos, dificuldade de acesso à 
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infraestrutura e conflitos políticos e violentos. Esse desequilíbrio possibilita que muitas pessoas 

permaneçam vivendo em situação de pobreza em todo o mundo (UCHOA, 2019).  

Ainda, a matéria de Pablo Uchoa conta com a concepção de Martin Ravallion, ex-diretor 

de pesquisa do Banco Mundial, onde menciona que "a crescente desigualdade é o maior desafio 

que enfrentamos no futuro em termos de progresso contra a pobreza e, de forma mais ampla, 

no campo social". A dificuldade de promover o crescimento de forma inclusiva, aliado à 

desaceleração econômica e os conflitos em determinadas regiões são fatores que impedem a 

diminuição da pobreza. A desigualdade de oportunidades é fator determinante para a condição 

de pobreza (UCHOA, 2019).  

Essa análise ampla remete ao fato de que a pobreza não está unicamente relacionada à 

renda, apesar de ser um fator importante, depende também de outras variáveis sociais e 

estruturais. De acordo com o Índice Multidimensional de Pobreza de 2019, publicado pelas 

Nações Unidas, cerca de 1,3 bilhão de pessoas são consideradas “multidimensionalmente 

pobres”. Trata-se de um conceito extremamente importante, uma vez que considera a pobreza 

não somente pelo viés da renda, mas também pela forma como essas pessoas vivem, o acesso 

à saúde e educação, condições de trabalho e violência (ONU NEWS, 2019).  

Interessante destacar que, ao analisar a pobreza de forma mais abrangente, é possível 

perceber que “o número de pessoas que vivem em pobreza é maior do que aquele número de 

pessoas que vivem em pobreza quando medimos apenas através do rendimento”. Segundo o 

Índice Multidimensional de Pobreza de 2019, aproximadamente 500 milhões de pessoas são 

multidimensionalmente pobres, em comparação com as que vivem em pobreza extrema apenas 

sob a ótica de rendimento (ONU NEWS, 2019).  

 Apesar dos significativos avanços, há ainda um número considerável de pessoas em 

situação de pobreza, e as taxas de redução estão em desaceleramento, o que coloca em risco o 

alcance do primeiro objetivo da Agenda 2030 da ONU. O avanço global é considerado 

insuficiente para que seja possível erradicar a pobreza até o ano de 2030, conforme o objetivo 

da Agenda (BANCO MUNDIAL, 2018). 

 Paralelamente aos índices de pobreza estão os dados acerca da fome, que é o tema do 

segundo objetivo da Agenda 2030. De acordo com o relatório anual “O estado da segurança 

alimentar e da nutrição no mundo”, publicado em 2018 pela ONU, cerca de 821,6 milhões de 

pessoas vivem sem alimento suficiente. Essa realidade está muito longe do esperado para 

alcançar a erradicação da fome e demonstra ser um grande desafio para o desenvolvimento 

sustentável (ONU, 2019). 
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 O desequilíbrio alimentar é diagnosticado no relatório como um problema de 

vulnerabilidade social, que cresce em vários países paralelamente com a desigualdade 

econômica, o que deixa ainda mais difícil a realidade da população afetada. Na América Latina 

e no Caribe, a fome já atingiu 42,5 milhões de pessoas. Destes, cerca de 55% estão localizados 

na América do Sul. Por muito tempo a América Latina conseguiu diminuir as taxas de 

subnutrição, mas desde o ano de 2014, a fome está crescendo continuamente (ONU, 2019).  

 Nos continentes Africano e Asiático a realidade é muito mais grave. A região da África 

possui os maiores índices de fome de todo o globo, um total de 256,1 milhões de pessoas, e 

aproximadamente um terço da população da África oriental vive subalimentada. Cerca de 513,9 

milhões de pessoas alimentam-se de forma insuficiente na Ásia, o que resulta em graves 

problemas de saúde, como o atraso ou atrofiamento do crescimento infantil (ONU, 2019).   

 Algumas das causas da crise alimentar no mundo são derivadas das mesmas 

problemáticas da pobreza, desencadeadas pelos conflitos regionais e/ou crise na economia. 

Entretanto, além destes gatilhos, existem outros fatores determinantes para essa condição, como 

o fator climático por exemplo, que influencia na produção agrícola (FAO, 2018). 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) constatou, 

no ano de 2018, um relativo crescimento da fome mundial. Uma das prováveis causas para esse 

aumento é resultado das condições climáticas, uma vez que limita a quantidade de alimento 

produzido. Nas regiões da América Latina e Caribe, as últimas secas causadas pelo fenômeno 

El Niño provocaram estragos de 50% a 90% da produção agrícola (FAO, 2018). Desta forma, 

a preocupação da Agenda 2030 para a promoção de agricultura sustentável demonstra ser 

indispensável para a luta contra a fome.  

A temática da nutrição permeia também pelos problemas ocasionados pela obesidade, 

que, assim como a fome, causa preocupação quanto à saúde da população. Da mesma forma 

que existem 49,5 milhões de crianças no mundo afetadas pela desnutrição, outras 40 milhões 

são diagnosticadas com sobrepeso. Ambos os casos são deficiências alimentares que 

desencadeiam vários problemas de saúde e qualidade de vida (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 

2020).  

 Cabe destacar ainda, que a monopolização do mercado alimentício, que está sob o 

comando de algumas multinacionais, merece a devida atenção, uma vez que interfere 

diretamente no acesso, produção e distribuição de alimentos. Existem diversas acusações de 

que poderosas empresas do ramo alimentício agem em nome da maximização de seus lucros, 
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sem preocupar-se com os danos sociais decorrentes de suas ações (POR TRÁS DAS MARCAS, 

2013, p. 2).   

 Não se trata apenas da falta de alimentos adequados, mas sim problemas de produção e 

distribuição, uma vez que o domínio do mercado está cada vez mais nas mãos das gigantes 

corporações. As fusões feitas entre empresas de mesmo segmento contribuíram para o 

crescimento desenfreado dessas corporações. A concentração de poder no comando de algumas 

poucas empresas, provoca uma relação de dependência, tanto dos agricultores, quanto dos 

consumidores (TERRA, 2017).  

No setor de sementes e pesticidas, por exemplo, três fornecedores dominam 

aproximadamente 53% do mercado mundial de sementes e produtos para agricultura, ficando 

em primeiro lugar no ranking a Monsanto com 26%, em segundo a DuPont Pioneer com 18,2%, 

e a Syngenta em terceiro lugar com 9,2% (ARANDA, 2015).  

 Um exemplo prático da monopolização do mercado é em relação aos alimentos 

transgênicos. Nesse ramo, o monopólio mundial é praticado pelas seis gigantes do segmento 

“Monsanto (Estados Unidos), Syngenta (Suíça), Dupont (EUA), Basf (Alemanha), Bayer 

(Alemanha) e Dow (EUA)”, que são responsáveis por controlar cerca de “59,8% do mercado 

mundial de sementes comerciais e 76,1% do mercado de agroquímicos, além de serem 

responsáveis por 76% de todo o investimento privado no setor” (THUSWOHL, 2013). Tal 

controle majoritário possibilita que as grandes corporações se apropriem da tecnologia e, 

consequentemente, estipulam o valor que melhor lhe convém.  

Por muito tempo, grandes corporações utilizaram-se de terras e mão-de-obra baratas 

para produzir com custos mínimos e alcançar grandes lucros. Aproximadamente, um terço da 

população mundial sobrevive da agricultura familiar, e a maior parcela da população que passa 

fome no mundo são dependentes do trabalho rural. Ainda, além de explorar os pequenos 

agricultores, as grandes corporações têm um grande poder de influência sobre comércio e o 

Estado, e assim controlam e monopolizam as cadeias de fornecimento de alimentos (POR 

TRÁS DAS MARCAS, 2013, p. 2-6).  

Em relação ao trabalho decente, recentemente a ONU diagnosticou que um em cada 

cinco trabalhadores vivem em situação de pobreza. Essa realidade está vinculada à falta de 

oportunidades no mercado de trabalho, e mais além, às condições de trabalho degradante, pouca 

ou nenhuma valorização e capacitação, bem como a estagnação de salários (NAÇÕES UNIDAS 

BRASIL, 2020). 
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A chamada “escravidão moderna”3 ainda é uma realidade no mundo todo, conforme 

demonstra a pesquisa da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que identificou que 

mais de 40 milhões de pessoas estiveram submetidas à escravidão moderna no ano de 2016, 

sendo que 25% são crianças (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2019).  

A ONU considera que a escravidão moderna está compreendida nas “situações das quais 

as vítimas não são capazes de se desvencilhar de forma voluntária, digna e segura” e que podem 

ser consideradas como o “trabalho forçado, servidão doméstica, formas servis de casamento e 

escravidão sexual” (NAÇÕES UNIDAS BRASIL).  

Mais precisamente em relação ao trabalho análogo ao escravo, onde as vítimas são 

forçadas a trabalhar em condições degradantes, jornadas de trabalho exaustivas ou trabalho 

forçado mediante ameaça, este pode ser identificado em diversos locais do mundo, inclusive 

em países considerados desenvolvidos (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2019).  

A fundação Walk Free divulgou no ano de 2018, uma pesquisa sobre escravidão 

moderna, que identificou a Coréia do Norte como o país com a maior taxa de escravidão 

mundial, cerca de 104 em cada mil pessoas viviam nestas condições. Considera-se que os países 

desenvolvidos contribuem para estes resultados de escravidão moderna, uma vez que 

aproximadamente 350 bilhões em produtos são produzidos em condições questionáveis 

(WELLE, 2018).  

Em um panorama global, das 40 milhões de pessoas que vivem em atividades análogas 

à escravidão, 71% delas são mulheres e o restante, apenas 29%, são homens. Cerca de 15,4 

milhões encontravam-se em casamentos forçados e 24,9 milhões em situação de trabalho 

escravo (WELLE, 2018).  

Em muitas outras áreas é possível identificar desigualdades entre homens e mulheres. 

Além das fragilidades socioeconômicas já mencionadas, a igualdade de gênero e de 

empoderamento feminino, abordado no ODS 5 da Agenda 2030, ainda enfrenta obstáculos para 

se concretizar, e as estatísticas apresentam uma realidade muito diferente do esperado.  

De acordo com o site BBC NEWS (2019), estudos recentes identificaram que “menos 

mulheres do que homens têm entrado no mercado de trabalho; sua participação na política e em 

                                                 
3 Para aprofundar no tema da escravidão contemporânea, o documentário chamado “Da servidão moderna”, de 

Jean-François Brient, apresenta a problemática da escravidão assumida voluntariamente pelo sistema capitalista. 

O escravo moderno é considerado como todo aquele que está inserido no sistema capitalista, em um processo de 

alienação resumida em trabalhar para consumir. Este documentário é um alerta sobre os danos causados pelos 

hábitos consumistas ao planeta e à vida humana. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=i7KaNFWJBG4>. Acesso em: 15 maio 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=i7KaNFWJBG4
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cargos privados sêniores ainda é inferior à masculina, e sua presença em setores emergentes de 

tecnologia, como o de Inteligência Artificial, ainda é irrisória”.  

Outro dado interessante é em relação às fragilidades enfrentadas por mulheres no 

mercado de trabalho. No Brasil, cerca de 24 a 47 meses após a licença-maternidade 

praticamente metade das mulheres ficam desempregadas, e a maioria das saídas são de 

iniciativa do empregador, sem justa causa (MACHADO; NETO, 2016, p.1).  

Quando o afastamento do trabalho não acontece por iniciativa do empregador, algumas 

mulheres necessitam fazê-lo porque não tem com quem deixar seus filhos durante a jornada 

laboral. Tal fato demonstra a fragilidade da vida profissional das mulheres quando decidem ter 

filhos. Essa fragilidade se acentua ao considerar o grau de escolaridade, sendo que cerca de 

51% das mulheres com baixo grau de escolaridade perdem o emprego nos 12 meses após a 

licença-maternidade, diferentemente de 35% quando se trata de mães com maior nível de 

instrução (MACHADO; NETO, 2016, p.1). 

Ainda, a maternidade diminui a participação da mulher no mercado de trabalho. A 

média de atuação feminina, entre os 25 e 44 anos de idade, é de 65%, e após a maternidade esse 

número cai para 41%. Em relação aos homens, a taxa é consideravelmente maior, sendo que, 

mesmo com filhos e na mesma faixa etária, os homens continuam em 92% de participação no 

mercado de trabalho (VEJA, 2019).  

De acordo com estudo realizado pelo Fórum Econômico Mundial, aplicado em 153 

países, a disparidade entre gêneros vem aumentando no local de trabalho, e se continuar 

avançando nessa velocidade, só será possível alcançar a igualdade entre homens e mulheres 

daqui há 257 anos. A diferença salarial global está em 40%. A pesquisa atribui essa situação à 

pequena quantidade de mulheres em cargos de gerência e a falta de progressão salarial 

(EXAME, 2019). 

Nos países latino-americanos, os homens recebem maiores salários, indiferentemente 

de qualquer faixa etária, nível de escolaridade ou cargo. Só no Brasil, o índice de diferença 

salarial entre homens e mulheres com mesma idade e escolaridade chega a 30%, e é um dos 

maiores índices da América Latina (OBSERVATÓRIO BRASIL DA IGUALDADE DE 

GÊNERO).  

Em razão da dupla jornada, que são as atividades domésticas não remuneradas, as 

mulheres trabalham em torno de 7,5 horas por semana a mais que os homens. Isso porque a 

atividade de cuidado ainda é fortemente vinculada à figura feminina, o que causa dupla jornada 

de trabalho e excesso de atividades (VERDÉLIO, 2017). 
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Portanto, são inúmeras as desigualdades socioeconômicas mundiais, que afetam grande 

parte da população e atrasam o tão desejado desenvolvimento sustentável global. Observar as 

necessidades imediatas da humanidade é um exercício importante para compreender a urgência 

e importância de efetivar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela 

Agenda 2030.  

Na tentativa de solucionar os demais problemas socioeconômicos globais, é 

fundamental a cooperação dos atores do setor privado, como é o caso das corporações 

transnacionais, no sentido de dar suporte às ações de promoção dos ODS e garantir o 

desenvolvimento pluridimensional. A Agenda reconhece no ODS 17 essa necessidade, onde as 

“partnerships” (parcerias) entre os diversos atores estatais e não estatais são fundamentais para 

o crescimento e desenvolvimento pleno das nações. Neste sentido, o próximo item se dedica a 

identificar quais são as possibilidades de responsabilidade social das corporações para o 

desenvolvimento pluridimensional.  

 

4.2. As possibilidades de responsabilidade social das corporações na promoção do 

desenvolvimento pluridimensional 

  

A responsabilidade social é um assunto recente na história do setor empresarial, e 

durante muito tempo as corporações estiveram imparciais quanto às demandas sociais. 

Considerando sua relevância como ator da sociedade internacional, dado ao grande poder 

econômico que apresentam, pressupõe que os impactos de suas ações são potentes em 

transformar muitas realidades. A preocupação em assumir um compromisso ético e adotar um 

comportamento mais responsável e transparente foi aos poucos sendo incorporado no meio 

corporativo.  

 Conforme já destacado nesta pesquisa, a responsabilidade social pode ser abordada sob 

diferentes perspectivas, uma vez que pode ser entendida como uma responsabilidade moral 

perante a comunidade de sua abrangência, ou estar relacionada com a sua efetiva função social 

(BORGER, 2001, p.36-37).  

 A responsabilidade social empresarial é muito bem definida por Aligleri e Borinelli (p. 

3) como “a atuação legítima e voluntária das empresas com a comunidade externa e interna na 

qual ela está inserida, ou seja, o envolvimento das empresas com atividades e ações que possam 

contribuir para manter ou aumentar o bem-estar social”.  
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 Segundo Falconer (1999, p.16), a responsabilidade social empresarial não é meramente 

filantrópica, ou de “caridade desinteressada”, mas consiste em uma atitude estratégica, a fim de 

promover uma imagem positiva na intenção de aumentar sua visibilidade e, consequentemente, 

seus lucros. Além de ser uma necessidade da atual e para as futuras gerações, a sustentabilidade 

corporativa pode se tornar uma iniciativa economicamente vantajosa, uma vez que ao adotar 

um posicionamento socialmente responsável, contribui para promover a visibilidade da 

empresa. Além disso, trata-se de uma decisão estratégica, já que as empresas não prosperam se 

as sociedades não prosperarem também. 

Esse movimento de sustentabilidade corporativa é relativamente recente, mas está em 

constante crescimento e pode ser decisivo para o futuro empresarial. As corporações que se 

propõem a contribuir para o desenvolvimento sustentável, colocam-se em uma condição de 

vantagem competitiva ao exercer um papel de corresponsabilidade no combate às 

desigualdades. A ideia de promover publicidade das corporações como empresas que se 

preocupam com a sustentabilidade, contribuiu para a disseminação do tema pelo meio 

corporativo e continua em evidência. 

 Importante destacar que a filantropia se destina basicamente à ação social externa da 

corporação, beneficiando diretamente a comunidade. Já a responsabilidade social está 

relacionada a toda a sua cadeia produtiva, podendo ser contemplada em todas as dimensões de 

abrangência da empresa, seja com “funcionários, fornecedores, clientes, acionistas, governo, 

concorrentes, meio ambiente e comunidade” (GRAJEW, 2000, p.63).  

 Na concepção de Ashley (2002, p. 7) existem meios norteadores de responsabilidade 

social para as empresas: desenvolvimento da comunidade de entorno, conservação dos recursos 

ambientais, investimento na qualidade de vida dos funcionários e do ambiente de trabalho, 

transparência nas ações, retorno aos acionistas, harmonia entre parceiros e colaboradores, e 

satisfação dos clientes. 

 Para alguns autores, a responsabilidade social está se tornando uma nova área do 

conhecimento no meio corporativo. Mais além, consideram que a “responsabilidade social é 

muito mais que um conceito”, e se transformou em “um valor pessoal e institucional que se 

reflete nas atitudes das empresas, dos empresários e de todos os seus funcionários e parceiros” 

(MELO; FROES, 2001, p. 178). Diante o exposto, é possível perceber que a responsabilidade 

social deve estar incorporada às práticas das corporações como um princípio sólido, que 

impacta no planejamento estratégico, nos produtos e serviços prestados, bem como no contato 

com a sociedade.  
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 Ao visualizar o cenário de atuação das corporações, os autores Ventura e Vieira (2004, 

p.17-31) definiram algumas premissas para a responsabilidade social empresarial: a) 

pluralidade: em relação ao leque de envolvidos (dos funcionários e acionistas até a sociedade e 

os Estados); b) distribuição: a responsabilidade social deve ser utilizada para promover ações 

positivas ou evitar ações nocivas para todos os meios envolvidos; c) sustentabilidade: promover 

o desenvolvimento sustentável de forma a atender as necessidades humanas e ambientais; d) 

transparência: a necessidade de agir de forma transparente, que garantirá legitimidade social. A 

adoção dessas práticas requer a mudança da visão corporativa, de forma a atingir os objetivos 

da corporação de forma socialmente responsável. 

 Uma grande oportunidade para as corporações realizarem ações de responsabilidade 

social é a adoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, 

observando suas metas de implementação, de forma a orientar e reforçar a participação do setor 

privado no desenvolvimento sustentável pluridimensional.  

Como forma de acompanhar o processo entre empresas e a Agenda 2030, no intuito de 

facilitar a participação das corporações, a ONU criou o programa Pacto Global, elaborada no 

ano 2000 pelo secretário-geral das Nações Unidas Kofi Annan. Trata-se de uma iniciativa que 

dispõe diretrizes para o desenvolvimento sustentável, oportunizando a atuação de lideranças 

corporativas que se comprometem a desenvolver os objetivos da Agenda 2030 de forma eficaz 

e inovadora (PACTO GLOBAL).  

 De forma geral, as corporações possuem diversas possibilidades de responsabilidade 

social. Como exemplo, pode-se citar a preocupação com o trabalho decente, saúde e segurança 

no trabalho em toda a cadeia produtiva (ODS 1, 3 e 8), investir e oportunizar educação de 

qualidade aos seus colaboradores (ODS 4), e promover a igualdade de gênero e o 

empoderamento feminino (ODS 5). É possível também a atuação das empresas, de modo geral, 

na redução de desigualdades (ODS 10) ao oportunizar acesso e condições de trabalho, 

“independentemente de idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião ou condição 

econômica” (PLATAFORMA AGENDA 2030). 

A OIT (Organização Internacional do Trabalho) adotou o termo trabalho decente como 

forma de reagir ao descaso com o trabalho no cenário mundial. Essa expressão teve origem na 

Declaração dos Direitos Humanos de 1948, contudo só com a Declaração dos Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho na OIT o assunto recebeu a devida importância. Sua 

definição está pautada na ideia de combate à exploração decorrente do trabalho humano, e 

propõe que os Estados e autoridades legítimas tem o dever de criar medidas protetivas na 
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proteção do emprego, de justa remuneração, assim como da saúde e da integridade dos 

trabalhadores (AZEVEDO NETO, 2015, p. 21).  

Segundo a OIT, a noção de trabalho decente “abrange a promoção de oportunidades 

para mulheres e homens do mundo para conseguir um trabalho produtivo, adequadamente 

remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança e capaz de garantir uma 

vida digna” (NAÇÕES UNIDAS BRASIL). 

O trabalho decente está destacado no ODS 8 da Agenda 2030, mas está vinculado a 

outros objetivos de forma indireta, como o objetivo de erradicação da pobreza (ODS 1), sendo 

um dos meios para seu alcance, uma vez que a oportunidade de empregos com justa 

remuneração, e que preservem a saúde do indivíduo, é um grande passo para o desenvolvimento 

das pessoas em situação de vulnerabilidade (HASHIZUME, 2011). Além dessas premissas, o 

trabalho decente depende ainda da implementação de medidas relacionadas ao trabalho digno 

e justo, com remuneração igual para trabalho de igual valor para todas as mulheres e homens 

(ODS 5), incluindo pessoas de todas as idades, com deficiência, respeitando toda e qualquer 

distinção de raça, opção sexual ou religiosa (ODS 10) (PLATAFORMA AGENDA 2030). 

As corporações que garantem condições de trabalho decente para seus funcionários em 

toda a cadeia produtiva estão contribuindo para a efetivação do ODS 8 da Agenda 2030. Uma 

das efetivas ações das corporações é a erradicação do trabalho análogo ao escravo, incluindo o 

monitoramento constante de seus fornecedores. A noção de trabalho decente em toda a cadeia 

produtiva engloba desde o plantio, a produção, até chegar na venda do produto final. Isso 

significa que a corporação que se propõe a agir de forma socialmente responsável precisa 

garantir que tudo se realize mediante condições dignas e decentes de trabalho em toda a sua 

estrutura.  

Significa dizer também que o trabalho decente em toda a cadeia produtiva precisa se 

comprometer em firmar parcerias com fornecedores que tenham o mesmo comprometimento 

social. Muitas vezes as grandes corporações terceirizam alguns processos em sua linha de 

produção, o que pode ser uma brecha para o descaso com os aspectos sociais, uma vez que o 

terceiro não está diretamente ligado ao negócio da corporação. Um exemplo positivo é a 

iniciativa da a corporação Hermes Investment Management, que movimenta cerca de R$ 165 

bilhões em ativos, a qual se comprometeu a ser mais rígida em relação à investimentos em 

empresas que não respeitem a igualdade salarial entre homens e mulheres (COX, 2019). 

A igualdade de gênero e o empoderamento feminino é um importante passo para o 

efetivo protagonismo do meio corporativo, uma vez que significa vencer obstáculos 
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discriminatórios e igualar os direitos entre homens e mulheres. No ano de 2014, a Diretora 

Executiva da ONU Mulheres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, discursou sobre o empoderamento 

feminino em relação às corporações durante o Fórum Mundial de Investimentos em Genebra, e 

afirmou que, devido à abrangência global destas corporações, sua influência é efetiva na 

igualdade de gênero e empoderamento das mulheres (MLAMBO-NGCUKA, 2014). 

Em seu discurso, Mlambo-Ngcuka (2014) mencionou que considera importante, como 

forma de fomentar o empoderamento das mulheres no meio corporativo, a implementação de 

programas de aprendizado realizadas no ambiente de trabalho e a possibilidade de treinamento 

científico e tecnológico. 

Pensando nisso, a ONU Mulheres, em parceria com o Pacto Global das Nações Unidas, 

criou os Princípios de Empoderamento das Mulheres, onde definiram sete4 premissas para 

serem adotadas pelo meio corporativo para a efetividade do empoderamento feminino (ONU 

MULHERES BRASIL). 

Existem estudos demonstrando que a igualdade entre gêneros pode ser lucrativa para o 

meio corporativo, uma vez que as empresas que possuem mais mulheres em cargos de liderança 

apresentam “maiores lucros e performance financeira”. Da mesma forma essas empresas 

apresentaram menores índices de “fraude, corrupção e erros financeiros”. Um exemplo prático 

é o país da Noruega, que determina que 40% dos cargos de liderança sejam ocupados por 

mulheres, demonstrou que “elas têm mais probabilidade de pensar em longo prazo, e incluir 

cidadãos, em vez de apenas acionistas, em suas deliberações” e “estimulam os conselhos a focar 

mais na comunidade, no ambiente e nos empregados” (FRANCO; IDOETA, 2019).  

De acordo com o site ONU Mulheres (2018), o Produto Interno Bruto (PIB) mundial 

poderia aumentar em até 26%, se houvesse um maior número de mulheres assumindo posições 

de liderança. Para tanto, é necessário fomentar o acesso feminino no trabalho decente, com 

remuneração adequada e incentivar políticas de apoio para as mulheres crescerem no mercado 

de trabalho. Ademais, é preciso garantir a equiparação salarial entre homens e mulheres, “o fim 

de trabalhos não remunerados para mulheres, locais de trabalho sem assédio sexual e mais 

                                                 
4
 “1. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto nível; 2. Tratar todas as 

mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não-discriminação; 

3. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa; 4. Promover 

educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres; 5. Apoiar empreendedorismo de mulheres 

e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing; 6. Promover 

a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social; 7. Medir, documentar e 

publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero” (ONU MULHERES BRASIL). 
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investimento em tecnologia digital e em economias verdes que beneficiem as mulheres” 

(GRAYLEY, 2018). 

Diante do exposto, é possível diagnosticar diversas possibilidades de atuação das 

corporações na realização de empoderamento feminino e igualdade de gênero. Em relação ao 

cargo, carreira profissional e ambiente de trabalho as corporações podem definir políticas 

internas de igualdade de gênero na contratação e ascensão profissional, promover grupos de 

diálogos com mulheres dentro da corporação para identificar dificuldades enfrentadas, tanto no 

âmbito profissional quanto pessoal que interfiram no andamento da carreira, e disponibilizar 

oportunidades de treinamento e capacitação. 

Em relação às diferenças salariais, as corporações têm a responsabilidade de monitorar 

os níveis salariais entre homens e mulheres e equipará-los quando se tratar de cargos ou 

atividades similares. Ainda, as corporações socialmente responsáveis podem investir na 

proteção social ao firmar contratos de assistência médica, para cuidados de saúde física e mental 

da mulher, disponibilizando o acompanhamento de exames periódicos de saúde da mulher, e 

acompanhamento médico para seus filhos. Em relação às mulheres mães, as corporações podem 

fornecer a flexibilização de horários e investir em creche para seus filhos durante o horário de 

expediente. Cabe ainda mencionar a importância de monitorar e implementar políticas contra a 

violação dos direitos das mulheres, assédio sexual ou demissões por motivos relacionados à 

maternidade. 

É possível identificar que algumas corporações já estão se movimentando para 

contribuir com a igualdade de gênero. De forma a fomentar a participação das corporações e 

reconhecer seu esforço na luta para o empoderamento das mulheres, a ONU Mulheres realiza 

o prêmio WEPS Brasil - Empresas Empoderando Mulheres. A última premiação aconteceu no 

ano de 2019 e a multinacional Unilever foi a vencedora do prêmio máximo (ONU MULHERES 

BRASIL) 

No Brasil, as iniciativas a respeito do tema são diversas. A Coca-Cola Brasil atua no 

sentido de capacitar mulheres e homens sobre igualdade de gênero e direitos humanos. Ainda, 

incentivou a adoção de medidas de igualdade de gênero nas políticas de negociação, dando 

preferência aos negócios liderados por mulheres. O Instituto Lojas Renner promove o 

desenvolvimento de um projeto denominado “Empodera”, que trabalha com o empoderamento 

feminino em toda a cadeia produtiva, envolvendo colaboradores, fornecedores e a sociedade 

em geral (ONU MULHERES BRASIL). 
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Além das desigualdades entre homens e mulheres, outra iniciativa que deve ser aplicada 

em toda a cadeia produtiva para a responsabilidade social das corporações é em relação à 

redução das demais desigualdades (de cor, idade, religião, opção sexual, condição física), e na 

inclusão de pessoas com deficiências.  

Uma pesquisa recente apontou que existem significativas diferenças de oportunidades 

de experiências entre profissionais brancos e negros, em mesma área de atuação. Portanto, para 

garantir a redução de desigualdades no âmbito corporativo, não basta apenas garantir a 

contratação, é necessário também estrutura de incentivo e oferecer oportunidades iguais de 

qualidade na orientação profissional (THOMSON REUTERS, 2020). 

Em relação à essas importantes demandas sociais, é fundamental as corporações adotem 

políticas internas de igualdade de oportunidades, tanto na admissão quanto na promoção de 

cargos, desenvolver o diálogo sobre principais dificuldades enfrentadas por esses grupos, e 

disponibilizar estrutura de trabalho adequados. Importante também realizar fóruns e 

capacitações entre comunidade interna e externa, para fomentar a educação social e garantir 

que as desigualdades sociais sejam minimizadas em todas as esferas de atuação da corporação.  

Além das possibilidades gerais já mencionadas, as corporações podem exercer sua 

responsabilidade social de acordo com o segmento de atuação no mercado. Tal prática favorece 

a adoção de medidas efetivas na promoção de desenvolvimento sustentável, uma vez que, sendo 

referência na área de atuação e com forte domínio do mercado, podem agir de forma incisiva e 

eficiente na resolução dos problemas socioeconômicos existentes, e consequentemente atender 

os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.  

 É muito comum no meio corporativo a iniciativa de criar fundações empresariais para a 

implementação de ações de responsabilidade social, e também ambiental. Essas fundações, 

mantidas por grandes corporações, realizam importante contribuição para a diminuição de 

problemas sociais recorrentes, já mencionados nesta pesquisa. Contudo, além da criação de 

fundações empresariais, existem um leque de possibilidades de praticar a responsabilidade 

social pelas corporações na condução de suas atividades. 

As corporações do segmento alimentício, por exemplo, são potenciais para atuarem de 

forma socialmente responsável diretamente na área de alimentos saudáveis e produção 

sustentável (ODS 2). As dez maiores empresas de alimentos e bebidas juntas resultam em 

receita de mais de 1,1 bilhão de dólares por dia e são responsáveis por empregar milhões de 

trabalhadores em toda a sua cadeia produtiva, desde o cultivo, no processamento, transporte, 

até a comercialização dos produtos (POR TRÁS DAS MARCAS, 2013, p. 5). 
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 Dentre as mais poderosas corporações do ramo alimentício, a Nestlé aparece no topo 

da classificação da Forbes, com um faturamento de aproximadamente 93,4 bilhões (SORVINO, 

2019). Criada no ano de 1866, o grupo Nestlé atua em 191 países em todo o mundo e emprega 

cerca de 328 mil colaboradores. Em razão de seu poder transnacional, o grupo Nestlé adota 

medidas de responsabilidade social, demonstrando preocupação com o desenvolvimento 

sustentável global (NESTLÉ).  

O grupo Nestlé, a exemplo, cita algumas metas para melhorar a vida das pessoas e da 

comunidade, como desenvolver avaliações das necessidades dos produtores rurais, promover o 

bem-estar animal e estabelecer uma cadeira de matéria prima de forma sustentável, respeitar os 

direitos humanos avaliando possíveis impactos, contribuir para o desenvolvimento de 

comunidades prósperas e sustentáveis e fomentar incentivos aos jovens (NESTLÉ).  

O grupo americano Monsanto5, que foi incorporado pela corporação alemã Bayer, já 

passou diversos problemas de ordem social, e enfrenta mais de 13 mil ações judiciais em razão 

da comercialização de herbicidas altamente prejudiciais para a saúde. Um dos casos de grande 

visibilidade envolvendo a Monsanto foi a utilização de Glifosato, um produto herbicida 

extremamente tóxico, que desencadeou milhares de ações judiciais nos Estados Unidos por 

conta de danos à saúde humana (PRESSE, 2019). 

Contudo, a Bayer, sendo uma potência econômica que arrecada aproximadamente 

51,933 bilhões de dólares (GLOBAL JUSTICE NOW, 2018), estando entre as maiores do ramo, 

adota atualmente um compromisso global com o desenvolvimento social, que está definido em 

contribuir para uma vida melhor, o fomento de financiamento de projetos de desenvolvimento 

comunitário, alimentação, educação e prevenção de desastres (BAYER GLOBAL).  

Neste sentido, criou duas fundações corporativas de incentivo financeiro, a Bayer 

Science & Education Foundation, direcionada para as ciências da vida, medicina e educação 

científica, e a Fundação Bayer Cares, promovendo inovação social e soluções para a melhoria 

da qualidade de vida (BAYER FUNDATIONS).  

                                                 
5 O documentário chamado “O mundo segundo a Monsanto” de Marie-Monique Robin, traz à tona a realidade 

sobre essa gigante corporação do ramo de produtos para agricultura, que causou profundos danos à saúde humana 

e ao meio ambiente. Segundo o documentário, a Monsanto foi negligente ao descartar produtos químicos, causando 

a contaminação de muitas pessoas e deixando sequelas irreversíveis. Ainda, a corporação desenvolveu hormônios 

para o aumento da produção de leite, que apresentou correlação com o aumento dos índices de câncer em 

consumidores. Além do uso de transgênicos, que provocou a morte de muitas pessoas e deixou outras centenas 

doentes pelo efeito colateral do produto. Graças à sua grande influência política, o documentário demonstra a 

facilidade da corporação em esconder os efeitos nocivos e conseguir licenças para a comercialização de seus 

produtos. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=sWxTrKlCMnk>. Acesso em: 13 maio 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=sWxTrKlCMnk
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No Brasil, vários projetos sociais são desenvolvidos pela corporação Bayer: incentivo à 

cultura com o projeto Catavento Cultural, o prêmio Jovem Farmacêutico de reconhecimento à 

jovens profissionais, o fomento ao projeto de educação, saúde e assistência social denominado 

Instituto Brasileiro de Educação e Terapia Assistida por Animais (IBETAA), o projeto de 

Reforço Alimentar que beneficia crianças e jovens de 2 a 14 anos com refeições de qualidade 

promovendo saúde, garantindo frequência escolar e melhoramento do desempenho dos 

beneficiários. Contribui também com o projeto Cão-Guia, que promove treinamento, 

manutenção e distribuição de cães-guia para cegos, programa de voluntariado e escola verde 

(BAYER BRASIL).  

Outra corporação de peso na área de alimentos é a Kraft Heinz Company, criada em 

2015, responsável por arrecadação de aproximadamente 26,232 bilhões de dólares (GLOBAL 

JUSTICE NOW, 2018). É a terceira maior corporação alimentícia da América do Norte e a 

quinta maior do mundo, produzindo alimentos em 40 países e fornecendo produtos para quase 

200 países (KRAFT HEINZ).  

Sua contribuição para o desenvolvimento sustentável está vinculada com o 

envolvimento da comunidade. A fundação Kraft Heinz Company colabora no incentivo do 

voluntariado, provocando impactos no combate à fome e o melhoramento nutricional, focada 

nas áreas onde seus colaboradores vivem e trabalham. Dentre as ações estão a Campanha de 

Micronutrientes, uma campanha humanitária para o acesso a suplementos nutricionais em 

países em desenvolvimento (KRAFT HEINZ).  

Além deste projeto social, a fundação Kraft Heinz Company auxilia no sustento de uma 

rede de bancos de alimentos pela iniciativa Feeding América. Ainda, criou o programa Kraft 

Great Futures Kitchen, que contribui socialmente em aulas de culinária para famílias e 

instalando hortas comunitárias. Além disso, contribui para a Cruz Vermelha Americana por 

meio de contribuições financeiras, doações de alimentos e voluntariado (KRAFT HEINZ). 

Além de todas essas ações mencionadas, oriundas das grandes potências corporativas 

do segmento alimentício, é possível dizer que elas são potencialmente capazes de contribuir 

também na produção de alimentos mais saudáveis, como por exemplo alimentos com baixa 

adição de açúcares e gordura, a fim de contribuir para a melhoria da qualidade nutricional da 

população.  

Ainda, devido à grande capacidade de influência social, é possível que as corporações 

do segmento alimentício trabalhem no sentido reduzir o uso de transgênicos e defensivos, 

investindo em produção orgânica, bem como processar de forma sustentável os alimentos em 
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toda a cadeia produtiva, desde o plantio até a distribuição no mercado. Além disso, são capazes 

de adotar preços e comércio justos, de forma a contribuir para a efetivação da sustentabilidade 

do planeta. 

Além das corporações do segmento alimentício, é possível identificar também a 

contribuição oriunda de empresas do segmento de transporte e infraestrutura, no que diz 

respeito ao desenvolvimento de tecnologias (ODS 9 e 11). Nessa linha, dentre as maiores estão 

a Toyota Motor, Volkswagen, General Motors e Ford Motors. Este grupo de corporações é 

responsável por dominar grande parte do mercado mundial de transportes, somando juntos uma 

receita de aproximadamente 838 bilhões de dólares (GLOBAL JUSTICE NOW, 2018).  

O Grupo Volkswagen é considerado um dos maiores fabricantes de veículos do mundo 

e a maior montadora de automóveis da Europa. Sua receita de vendas compreendeu um total de 

252,6 bilhões de euros em 2019, o que demonstra a dimensão de seu poder econômico. Em 

relação à responsabilidade social, o Grupo Volkswagen elaborou o programa “TOGETHER – 

Strategy 2025” (JUNTOS - Estratégia 2025), a fim de se tornar referência em mobilidade 

sustentável. Até o ano de 2025, o Grupo pretende lançar 30 modelos de carros totalmente 

elétricos, “além de expandir a tecnologia de baterias e a condução autônoma” de veículos 

fabricados pela corporação (VOLKSWAGEN GROUP).  

Com o programa “TOGETHER – Strategy 2025” o Grupo Volkswagen pretende 

produzir automóveis “com acionamento elétrico, rede digital e direção autônoma” para que 

tenham um produto “limpo, silencioso, inteligente e seguro”. Da mesma forma, o 

desenvolvimento do programa está vinculado à premissas de igualdade de oportunidade de 

trabalho para seus colaboradores, em um ambiente adequado e sustentável, além da 

preocupação com o meio ambiente, uma vez que o Grupo se compromete a neutralizar a 

emissão de dióxido de carbono (VOLKSWAGEN GROUP).  

A Fundação Grupo Volkswagen no Brasil, criada no ano de 1979, atua no sentido de 

melhorar a mobilidade urbana, social e a inclusão de pessoas com deficiência. Os dados 

apresentados pela Fundação demonstram que somente no ano de 2017, aproximadamente 

459.160 beneficiários diretos foram contemplados pelos projetos da fundação, em 1.480 

instituições, 24 estados e 213 municípios (FUNDAÇÃO GRUPO VOLKSWAGEN). 

O projeto de mobilidade urbana chamado “Cidadania em Movimento” dedica-se à 

educação para o trânsito e à mobilidade urbana, discutindo temas como “segurança viária, 

prevenção a acidentes, protagonismo cidadão, planejamento urbano, cidades inteligentes e 

sustentabilidade nos meios de transporte” (FUNDAÇÃO GRUPO VOLKSWAGEN).  
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No mesmo ramo comercial, a Toyota Motor Corporation também apresenta expressivos 

resultados econômicos, com rendimento de 265 bilhões de dólares (GLOBAL JUSTICE NOW, 

2018). As iniciativas sociais, além de compreender educação sobre trânsito e mobilidade, estão 

vinculadas às atividades esportivas para pessoas com deficiências, como é o caso dos Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos. Com o intuito de promover mobilidade, a corporação ainda se 

dedica no desenvolvimento de tecnologias para apoio às pessoas com dificuldade de 

locomoção. 

De fato, o investimento tecnológico das corporações de transporte e infraestrutura é 

primordial para a mobilidade humana. Contudo, o acesso a essas tecnologias ainda é limitado, 

uma vez que demanda de alto investimento financeiro. Neste sentido, as corporações que atuam 

nesse ramo comercial precisam adotar medidas de largo alcance, como por exemplo, incentivar 

a diminuição do transporte individual, investindo no fomento ao transporte coletivo eficiente, a 

fim de minimizar os efeitos poluentes e reduzir custos de transporte da população de modo 

geral.  

O relatório anual da Ford publicado em 2019, menciona preocupação em relação ao 

tempo gasto pelas pessoas no trânsito e a eficiência do transporte coletivo. Em relação à 

mobilidade urbana, a Ford menciona a criação de uma tecnologia para 2022 denominada 

“Transporte Nuvem de Mobilidade”, que se destina a reunir opções de transportes inteligentes 

(“bicicletas e scooters, veículos autônomos, veículos de transporte público e de transporte 

compartilhado, bem como demais carros”) para que os usuários possam se movimentar de 

forma mais eficiente e sustentável. O documento menciona também a criação de veículos de 

quatro e duas rodas elétricos com zero emissão de poluentes para possibilitar uma opção de 

mobilidade mais sustentável, tanto econômica quanto ecologicamente (OUR FUTURE IS IN 

MOTION, 2019).  

Como signatária da Pacto Global, a Ford relata que no ano de 2018 a corporação investiu 

cerca de 67,7 milhões de dólares em instituições que realizam projetos ligados à vida 

comunitária, educação e segurança no trânsito. Ainda apoiam outros projetos, como o realizado 

em Detroit que distribui itens de primeiros socorros, produtos de higiene e roupas paras as 

pessoas em condição de vulnerabilidade (OUR FUTURE IS IN MOTION, 2019). Em relação 

à saúde da comunidade, no Brasil a Ford menciona o projeto “Sorrindo com a Ford”, que é um 

consultório odontológico móvel que percorre o Brasil oferecendo atendimento gratuito às 

comunidades carentes (FORD).  
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Além das possibilidades já mencionadas, a Ford apresenta ações sociais em relação à 

educação, com a alfabetização de jovens e adultos, na doação de equipamentos técnicos para 

aulas práticas, reforma de escolas do ensino fundamental (salas de aula, quadras esportivas, 

cantinas e demais espaços), a criação de cursos profissionalizantes em mecânica, eletricidade 

veicular e informática. Realiza também o ensino de informática para a comunidade, atendendo 

jovens e adultos carentes, e pessoas com deficiências (FORD).  

Da mesma forma, as corporações da área educacional também estão se destacando no 

cenário internacional, abrindo possibilidades para contribuírem em larga escala para o 

desenvolvimento sustentável multidimensional por meio da educação de qualidade (ODS 4). A 

exemplo disso, a corporação Pearson atua na produção de conteúdo, avaliação e serviços 

digitais de educação para diversas instituições (PEARSON).  

De forma inovadora, sua atividade cresceu relativamente nos últimos anos, sendo que 

para o ano de 2020 espera obter lucro operacional de cerca de até 490 milhões de libras 

(PEARSON, 2020). Em relação às medidas de responsabilidade social, pretende investir na 

diminuição dos desafios socioeconômicos, como combater desigualdades, reduzir o 

analfabetismo e oportunizar acesso à educação de qualidade (PEARSON). 

A Pearson se mostra comprometida com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

da Agenda 2030, especialmente o ODS 4, 8 e 10, que tratam de educação de qualidade, trabalho 

decente e crescimento econômico, e redução de desigualdades, respectivamente. Em relação ao 

ODS 4, a Pearson lançou a chamada Incubadora de mercados do amanhã, com o intuito de 

desenvolver materiais de educação para atender as comunidades de baixa renda. Ainda 

desenvolveu o programa “AcceleratED Pathways” que consiste em uma plataforma online para 

capacitação de funcionários, desenvolvido de acordo com a necessidade de cada empresa 

(PEARSON).  

Em relação ao trabalho decente, a Pearson desenvolveu um código de conduta, que se 

compromete em promover respeito e integridade no trabalho, oportunizar diversidade, inclusão 

e não discriminação, oferecer um local de trabalho apropriado e livre de assédio, e prezar pela 

saúde e segurança dos trabalhadores e fornecedores (CÓDIGO DE CONDUTA PEARSON).  

Outra grande corporação que está tomando medidas de responsabilidade social é a 

Thomson Reuters, atuando na área suporte e treinamento para outros atores públicos e privados, 

nas áreas jurídica, tributária e contábil. No ano de 2019 apresentou um faturamento de 

aproximadamente 1,52 bilhões de dólares, e estima um crescimento de 9% para o ano de 2020 

(FORBES, 2019).  



 

 

76 

 

Como membro do Pacto Global, a Thomson Reuters direciona sua atuação com 

“práticas comerciais responsáveis em direitos humanos, trabalho, meio ambiente e 

anticorrupção” nas operações globais. Em relação aos seus colaboradores, a corporação 

apresenta ações para proporcionar locais de trabalho inclusivos, considerando que a diversidade 

de pensamentos gera vantagem competitiva, fomentar a força de trabalho para impactar de 

forma positiva nas comunidades, com o incentivo de dois dias de trabalho anuais para 

voluntariado em causas sociais, e promover a educação sobre sustentabilidade. Fornecem ainda 

relatórios anuais sobre disparidade salarial entre homens e mulheres e se comprometem em 

revisar regularmente as estratégias de inclusão dentro da corporação (THOMSON REUTERS). 

Ainda, a corporação elaborou um código de ética para sua cadeia de abastecimento, 

onde define sua relação com fornecedores e trabalhadores. No documento, estão definidas suas 

obrigações quanto ao emprego, liberdade de associação de seus trabalhadores, em fornecer 

condições de trabalho seguras, saudáveis e higiênicas, o compromisso em não utilizar trabalho 

infantil, horas de trabalho não excessivas e salários justos, a não discriminação ou tratamento 

violento, medidas de antissuborno e anticorrupção, diversidade de fornecedores e respeito ao 

meio ambiente (CÓDIGO DE ÉTICA NA CADEIA DE ABASTECIMENTO, 2015).  

As corporações da área educacional podem ainda interferir na redução do custo dos 

materiais didáticos, ampliando o acesso à informação de qualidade e fornecendo plataformas 

educacionais, além de compartilhar informações de interesse coletivo. Da mesma forma, 

fomentar a democratização das fontes de informação, conhecimento e pluralidade, ampliando 

o acesso dos mais diversos assuntos globais. Disponibilizar novas tecnologias de informação e 

comunicação às comunidades e promover a inclusão digital. 

De maneira geral, o leque de possibilidades de responsabilidade social das corporações 

demonstra o quanto o setor privado pode contribuir para o desenvolvimento pluridimensional 

global. Ainda não há uma maneira eficaz de exigir que as corporações transnacionais adotem 

comportamentos socialmente responsáveis em toda a sua cadeia produtiva, mas é possível 

perceber que muito pode ser feito e que as multinacionais devem fazer a sua parte pelo planeta. 

O mundo está enfrentando diversas crises socioeconômicas e para resolvê-las é necessária a 

colaboração do setor privado, seja como agente de financiamento ou como protagonista das 

ações de mudança.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A potência econômica das corporações transnacionais atingiu níveis nunca antes 

imaginados. Com o avanço do fenômeno da globalização, esse ator internacional foi ganhando 

destaque nas relações contemporâneas, transformando-se em um importante protagonista da 

sociedade globalizada. Partindo desse pressuposto, considerando sua dimensão no cenário 

mundial, foi possível analisar sua capacidade de atuação sob a ótica do desenvolvimento 

sustentável pluridimensional. Desta forma, o presente trabalho identificou algumas 

possibilidades das corporações transnacionais na efetivação de uma audaciosa agenda global, 

preocupada em garantir o futuro da atual e das futuras gerações: a Agenda 2030 da ONU. 

 De forma a recapitular o presente estudo, cabe detalhar a temática abordada em cada 

capítulo. A pesquisa iniciou com a análise dos atores da sociedade internacional globalizada, 

considerando a formação da sociedade em rede, decorrente dos significativos avanços 

tecnológicos do século XX. A partir do levantamento histórico da evolução da sociedade em 

rede, a pesquisa identificou o movimento do fenômeno da globalização, que proporcionou 

reconfigurações estruturais de comunicação e fomentou o crescimento tecnológico mundial, até 

se transformar em uma rede multiconectada.  

A formação da sociedade em rede permitiu uma maior fluidez das relações 

internacionais, e com ela emergiram os novos atores da sociedade internacional. Neste item foi 

possível concluir que o fenômeno da globalização é um processo em constante movimento e 

permeado de complexidade, além de ser responsável por profundas transformações sociais. 

 Dentre os novos atores internacionais estão as corporações transnacionais, organismos 

corporativos complexos que operam economicamente em diversos países, buscando sempre 

mínimo custo e o máximo lucro.  

A presente pesquisa fez um apanhado histórico da evolução das empresas 

multinacionais até alcançarem o patamar de corporações transnacionais. Sua transnacionalidade 

se dá em função da característica de estarem conectadas à rede, e assim elevaram seu potencial 

a um nível tecnológico, tornando-se interconectadas, ou seja, transnacionais. O estudo 

demonstrou também o expressivo poder econômico das grandes corporações, que por vezes 

apresentam faturamentos maiores que alguns Estados. 

O segundo capítulo foi dedicado a compreender o desenvolvimento pluridimensional, 

iniciando pelo debate sobre o progresso até chegar à Agenda 2030 da ONU. Inicialmente, o 
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capítulo trouxe a evolução do progresso, demarcado pelo acelerado crescimento econômico, a 

partir da ascensão industrial. Mas logo o movimento de consciência ambiental trouxe à tona a 

ideia de desenvolvimento sustentável, mas que aos poucos foi se tornando insuficiente para 

abarcar a complexidade que o desenvolvimento global exige.  E a partir dessa concepção, a 

noção de desenvolvimento foi sendo apurada, surgindo o que se poderia denominar de um novo 

paradigma do desenvolvimento, ultrapassando a ideia de ambientalismo ou 

desenvolvimentismo, e adentrando ao desenvolvimento pluridimensional. 

O estudo do desenvolvimento sob a perspectiva multidimensional foi determinante para 

compreender a proposição da Agenda 2030, abordada em um item específico da pesquisa. A 

visão unilateral de uma realidade tão complexa demonstrou ser ineficiente ao tratar do 

desenvolvimento, e por essa razão foi necessário verificar o equilíbrio das quatro dimensões do 

desenvolvimento pluridimensional: ambiental, social, econômica e político-institucional.  

Priorizar a dimensão ambiental em detrimento das demais, demonstrou ser ineficiente 

para a sustentabilidade global, uma vez que de nada adianta florestas preservadas se não houver 

estrutura de moradia e sustento digno para a população, da mesma forma que não é possível 

priorizar o lado econômico ou social, sem recursos ambientais essenciais para a vida no planeta. 

De mesma importância, considerar a dimensão político-institucional como instrumento de 

efetivação das demais dimensões, incluindo no debate acerca do desenvolvimento, além dos 

atores clássicos, os novos atores não-estatais, em especial as corporações transnacionais. 

A aplicabilidade do desenvolvimento pluridimensional está muito bem representada 

pela Agenda 2030 da ONU, que é formada por um conjunto de Objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), com metas para a sua implementação, compreendendo a 

uniformidade das dimensões do desenvolvimento. Trata-se de um projeto civilizatório, com 

objetivos e metas alinhadas e estruturadas, formando um plano de ação para o futuro do planeta. 

Os dezessete objetivos da Agenda estão claramente alinhados nessa nova noção de 

desenvolvimento pluridimensional, e apesar de estarem inter-relacionados, foi possível 

classificá-los também em dimensões: socioeconômica, ambiental e político-institucional. A 

dimensão socioeconômica, que muito interessa para essa pesquisa, foi constituída pelos ODS 1 

“Erradicação da pobreza”; 2 “Fome zero e agricultura sustentável”; 3 “Saúde e bem-estar”; 4 

“Educação de qualidade”; 5 “Igualdade de gênero”; 8 “Trabalho decente e crescimento 

econômico”; 9 “Indústria, inovação e infraestrutura”; 10 “Redução das Desigualdades” e 11 

“Cidades e comunidades sustentáveis”. 
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Os objetivos da dimensão socioeconômica foram definidos com o propósito de sanar as 

principais mazelas da sociedade contemporânea, que retardam o desejado desenvolvimento 

sustentável, contextualizadas no terceiro e último capítulo dessa pesquisa. As dificuldades 

verificadas foram em relação à pobreza extrema e fome mundial, “escravidão moderna”, 

desigualdade salarial entre homens e mulheres e demais dificuldades enfrentadas por mulheres 

no ambiente profissional, e em todas elas foram observadas as grandes corporações, que em 

nome do lucro, agem de forma danosa e irresponsável. 

Para fazer o contraponto, no último item foram elencadas as possibilidades de 

responsabilidade social das corporações transnacionais na promoção do desenvolvimento 

pluridimensional. Por muito tempo, as corporações vêm agindo em nome do lucro puramente, 

sem considerar os impactos causados à sociedade, e muito menos adotar medidas de impacto 

social. Contudo, elas são responsáveis, não apenas de corrigir danos causados, mas também em 

atuar de forma a promover a sustentabilidade global.  

O papel das corporações nesse âmbito, como fonte de crescimento e desenvolvimento 

econômico e tecnológico mundial, demonstra ser fundamentalmente importante na promoção 

do desenvolvimento pluridimensional, considerando seu grande poder de atuação no cenário 

global. Apesar de saber que as ações voltadas à sustentabilidade são pautadas na intenção de 

melhorar a imagem comercial da corporação, e consequentemente aumentar os lucros dos 

acionistas, é importante traçar as possibilidades de responsabilidade social, de forma a estimular 

o desenvolvimento sustentável global.  

A abordagem foi dividida entre as possibilidades de atuação geral, que são aquelas 

possíveis de serem realizadas por todas as corporações, e as iniciativas de corporações de 

segmento específico. 

Dentre as possibilidades de atuação geral, foram visualizadas aquelas voltadas para o 

trabalho decente em toda a cadeia produtiva, garantindo condições de trabalho adequadas, 

igualdade de oportunidades, tanto na admissão quanto na promoção de cargos, desenvolver o 

diálogo sobre principais desigualdades sociais (de cor, idade, condição física, religião, opção 

sexual), e disponibilizar estrutura de trabalho adequados.  

Em relação ao empoderamento feminino, são indicadas ações como o investimento em 

treinamento e acompanhamento profissional; políticas internas de igualdade de gênero, para 

admissão e progressão salarial, contra a violação dos direitos das mulheres e assédio sexual; 

monitorar os níveis salariais entre homens e mulheres e equipará-los quando se tratar de cargos 



 

 

80 

 

ou atividade afins; investir na proteção social e flexibilização de horários para profissionais que 

decidam ter filhos.   

As possibilidades de corporações de segmento específico demonstraram ser efetivas na 

promoção do desenvolvimento sustentável, uma vez que, sendo referência na área de atuação e 

com forte domínio do mercado, as corporações atingem o problema de forma precisa. Além das 

proposições elencadas pela pesquisadora, foram identificadas também iniciativas que já estão 

sendo realizadas por grandes corporações do segmento alimentício, como a Nestlé, Kraft Heinz 

Company e Bayer, do segmento de infraestrutura, citando a Toyota Motor, Volkswagen, 

General Motors e Ford Motor, e da área educacional, como a Pearson e Thomson Reuters.  

Foi possível identificar que algumas iniciativas já estão sendo tomadas por grandes 

corporações transnacionais, ainda que sejam movidas pelo objetivo de promover publicidade, 

são pequenos avanços para a construção de paradigmas para a responsabilidade social 

corporativa mundial. A discussão sobre o papel das corporações para o desenvolvimento 

pluridimensional é extremamente atual e relevante para o futuro da humanidade, uma vez que 

seu protagonismo cresce constantemente. 

Por derradeiro, conclui-se que apesar de parecer utópico, tanto a efetivação dos 

Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável propostos pela Agenda 2030 da ONU, quanto a 

atuação das corporações transnacionais para a realização desses objetivos, ainda é válido o 

exercício de identificar as possibilidades de atuação deste ator no desenvolvimento 

pluridimensional, de forma a iluminar caminhos e possibilidades.  

  



 

 

81 

 

6 REFERÊNCIAS 

 

ALIGLERI, Lilian Mara; BORINELLI, Benilson. Responsabilidade Social nas Grandes 

Empresas da Região de Londrina. Disponível em: 

<http://www.anpad.org.br/admin/pdf/enanpad2001-cor-753.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2020. 

ARANDA, Dário. 10 empresas dominam 75% do mercado mundial de sementes. Carta 

Maior, 2015. Disponível em: < https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/10-

empresas-dominam-75-do-mercado-mundial-de-sementes/3/34060 >. Acesso em: 13 maio 

2020. 

ARRIGHI, Giovanni. A ilusão do desenvolvimento. Trad. Sandra Guardini Teixeira 

Vasconcelos. Petrópolis: Vozes, 1997. 

ARRIGHI, Giovanni; SILVER, Beverly J. Caos e governabilidade no moderno sistema 

mundial. Rio de Janeiro: Contraponto; Editora UFRJ, 2001. 

ASHLEY, Patrícia Almeida. Ética e Responsabilidade social nos negócios. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 

AZEVEDO NETO, Platon Teixeira de. O trabalho decente como um direito humano. São 

Paulo: LTr, 2015. 

BANCO MUNDIAL. A pobreza extrema mundial continua a baixar mas a um ritmo mais 

lento: Banco Mundial. 19 de setembro de 2018. Disponível em: 

<https://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2018/09/19/decline-of-global-extreme-

poverty-continues-but-has-slowed-world-bank>. Acesso em: 29 de março de 2020. 

BANCO MUNDIAL. Banco Mundial: quase metade da população global vive abaixo da linha 

da pobreza. 17/10/2018. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/banco-mundial-quase-

metade-da-populacao-global-vive-abaixo-da-linha-da-pobreza/>. Acesso em: 30 mar. 2020. 

BAYER BRASIL. Responsabilidade social. Disponível em: 

<https://www.bayer.com.br/sustentabilidade/responsabilidade-social/>. Acesso em 07 abr. 

020. 

BAYER FUNDATIONS. Bayer Foundations: Partner of Pioneers since 1897. Disponível em: 

<http://www.bayer-foundations.com/en/mission.aspx>. Acesso em: 07  abr. 2020. 

BAYER GLOBAL. Engaging For A Better Life. Disponível em: 

<https://www.bayer.com/en/societal-engagement.aspx>. Acesso em: 07 abr. 2020. 

http://www.anpad.org.br/admin/pdf/enanpad2001-cor-753.pdf
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/10-empresas-dominam-75-do-mercado-mundial-de-sementes/3/34060
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/10-empresas-dominam-75-do-mercado-mundial-de-sementes/3/34060
https://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2018/09/19/decline-of-global-extreme-poverty-continues-but-has-slowed-world-bank
https://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2018/09/19/decline-of-global-extreme-poverty-continues-but-has-slowed-world-bank
https://nacoesunidas.org/banco-mundial-quase-metade-da-populacao-global-vive-abaixo-da-linha-da-pobreza/
https://nacoesunidas.org/banco-mundial-quase-metade-da-populacao-global-vive-abaixo-da-linha-da-pobreza/
https://www.bayer.com.br/sustentabilidade/responsabilidade-social/
http://www.bayer-foundations.com/en/mission.aspx
https://www.bayer.com/en/societal-engagement.aspx


 

 

82 

 

BEDIN, Gilmar Antônio. A sociedade internacional e o século XXI: em busca da construção 

de uma ordem judicial justa e solidária. Ijuí: Ed. Unijuí, 2001.  

BEDIN, Gilmar Antonio. Paradigmas das relações internacionais. 3º edição. Ijuí: Unijuí, 

2011. 

BORGER, Fernando Gabriela. Responsabilidade social: efeitos da atuação social na dinâmica 

empresarial. Tese (Doutorado em Gestão Ambiental e Negócios do Setor Energético). São 

Paulo. Universidade Paulista / USP, 2001. 

BOSSELMANN, Klaus. The principle of sustainability: transforming law and governance. 2. 

ed. New York: Routledge, 2017. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. O novo desenvolvimentismo e a ortodoxia convencional. 

São Paulo em perspectiva, São Paulo, v. 20, n. 3, p. 5-24, 2006. Disponível 

em:<http://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2014/07/v20n3.pdf>.  Acesso em 10 dez. 

2019. 

BROWNE, Stephen. Sustainable development goals and UN goal-setting. New York: 

Routledge, 2017. 

CARDOSO, Gustavo. Sociedades em transição para a sociedade em rede. In: CASTELLS, 

Manuel; CARDOSO, Gustavo (Orgs.). A sociedade em rede: do conhecimento à ação política. 

Brasília: Imprensa Nacional; Casa da Moeda, 2006. p. 33-39. 

CÓDIGO DE ÉTICA NA CADEIA DE ABASTECIMENTO. Thomson Reuters, 2015. 

Disponível em: <https://www.thomsonreuters.com/content/dam/ewp-

m/documents/thomsonreuters/pt/pdf/codes-of-practice/thomson-reuters-supply-chain-ethical-

code-2015-09-02-final-portuguese-br.pdf>. Acesso em 20 abr. 2020. 

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Our 

common future. Nosso futuro comum. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV - Fundação Getúlio Vargas, 

2001. FGV. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro

%20Comum.pdf>. Acesso em 11 de fev. de 2020.  

COMTE, Augusto. Discurso preliminar sobre o espírito positivo. Trad. Renato Barboza 

Rodrigues Pereira. Ridendo Castigat Mores: Brasília. 2002. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra

=2259>. Acesso em 10 dez. 2019. 

https://www.thomsonreuters.com/content/dam/ewp-m/documents/thomsonreuters/pt/pdf/codes-of-practice/thomson-reuters-supply-chain-ethical-code-2015-09-02-final-portuguese-br.pdf
https://www.thomsonreuters.com/content/dam/ewp-m/documents/thomsonreuters/pt/pdf/codes-of-practice/thomson-reuters-supply-chain-ethical-code-2015-09-02-final-portuguese-br.pdf
https://www.thomsonreuters.com/content/dam/ewp-m/documents/thomsonreuters/pt/pdf/codes-of-practice/thomson-reuters-supply-chain-ethical-code-2015-09-02-final-portuguese-br.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf


 

 

83 

 

COX, Josie. As manobras que disfarçam a desigualdade salarial entre homens e mulheres. 

BBC, 7 de agosto de 2019. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-

48196375>. Acesso em 07 abr. 2020. 

DA SERVIDÃO MODERNA. Documentário de Jean-François Brient, 2009. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=i7KaNFWJBG4>. Acesso em: 15 maio 2020. 

DUPAS, Gilberto. O mito do progresso. Novos estud. – CEBRAP, São Paulo, n. 77, p. 73-89, 

Mar. 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010133002007000100005&Ing=e

n&nrm=iso>. Acesso em 10 dez. 2019.   

EXAME. Fórum Econômico Mundial vê igualdade de gênero no trabalho em 257 anos. 17 

de dezembro de 2019. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/carreira/forum-economico-

mundial-ve-igualdade-de-genero-no-trabalho-em-257-anos/>. Acesso em 07 abr. 2020. 

FALCONER, Adreas Pablo. A promessa do Terceiro Setor: um estudo sobre a construção do 

papel das organizações sem fins lucrativos e do seu campo de gestão. São Paulo: Centro de 

Estudos em Administração do Terceiro Setor: USP, 1999. 

FAO. Fome aumenta no mundo e na América Latina e no Caribe pelo terceiro ano 

consecutivo. 11 de setembro de 2018. Disponível em 

<http://www.fao.org/americas/noticias/ver/pt/c/1152189/>. Acesso em: 02 de abril de 2020. 

FAZIO, Marcia Cristina Puydinger De. A sociedade civil global e a rede. Ijuí: Unijuí, 2012. 

FORBES. Thomson Reuters tem receita trimestral maior. 26 fevereiro de 2019. Disponível em: 

<https://forbes.com.br/last/2019/02/thomson-reuters-tem-receita-trimestral-maior/>. Acesso 

em 20 abr. 2020 

FORD. Disponível em: <https://www.ford.com.br/sobre-a-ford/sustentabilidade/educacao/>. 

Acesso em: 15 abr. 2020. 

FRANCO, Luiza; IDOETA, Paula Adamo. Como a desigualdade no pagamento entre 

homens e mulheres prejudica a economia brasileira. BBC NEWS, 06 de janeiro de 2019. 

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46655125>. Acesso em: 07 abr. 

2020. 

FUNDAÇÃO GRUPO VOLKSWAGEN. Disponível em: 

<https://fundacaogrupovw.org.br/>. Acesso em: 07 abr 2020. 

FURTADO, Celso. O subdesenvolvimento revisitado. Revista Economia e Sociedade, 

Campinas, v. l, n. 1, 1992, p. 5-19. 

https://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-48196375
https://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-48196375
https://www.youtube.com/watch?v=i7KaNFWJBG4
https://exame.abril.com.br/carreira/forum-economico-mundial-ve-igualdade-de-genero-no-trabalho-em-257-anos/
https://exame.abril.com.br/carreira/forum-economico-mundial-ve-igualdade-de-genero-no-trabalho-em-257-anos/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/pt/c/1152189/
https://forbes.com.br/last/2019/02/thomson-reuters-tem-receita-trimestral-maior/
https://www.ford.com.br/sobre-a-ford/sustentabilidade/educacao/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46655125
https://fundacaogrupovw.org.br/


 

 

84 

 

GLOBAL JUSTICE NOW. Corporations data 2017 Disponível em: 

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Jdgaz_qGg5o0m_6NCU_L9otur2x1Y5NgbHL26

c4rQM/edit#gid=1364122473>. Acesso em: 08 abr. 2020. 

GLOBAL JUSTICE NOW. 69 of the richest 100 entities on the planet are corporations, not 

governments, figures show. 17 de outubro de 2018. Disponível em: 

<https://www.globaljustice.org.uk/news/2018/oct/17/69-richest-100-entities-planet-are-

corporations-not-governments-figures-show>. Acesso em: 08 abr. 2020. 

GRAJEW, Oded. O que é responsabilidade social. São Paulo: Mercado Global, 2000. 

GRAYLEY, Monica. PIB mundial poderia crescer 26% com mais mulheres em posição de 

liderança. ONU News, 24 de janeiro de 2018. Disponível em: 

<https://news.un.org/pt/audio/2018/01/1607511>. Acesso em 07 abr. 2020. 

HASHIZUME, Maurício. Trabalho decente qualifica agenda da sustentabilidade. Repórter 

Brasil, 2011. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2011/08/trabalho-decente-qualifica-

agenda-da-sustentabilidade/>. Acesso em: 15 abr. 2020. 

LAFFERTY, William M. The politics of sustainable development: global norms for national 

implementation. Environmental politics, v. 5, n. 2, p. 185-208, 1996. 

LARSEN, Gary L. An inquiry into the theoretical basis of sustainability. In: DILLARD, Jesse; 

DUJON, Veronica; KING, Mary C. (Eds.). Understanding the social dimension of 

sustainability. New York: Routledge, 2012. p. 45-82. 

KRAFT HEINZ. Disponível em: <https://www.kraftheinzcompany.com/>. Acesso em: 07 

abr. 2020. 

MACHADO, Cecilia; NETO, V. Pinho. The Labor Market Consequences of Maternity 

Leave Policies: Evidence from Brazil. Dezembro de 2016. Disponível em: 

<https://portal.fgv.br/sites/portal.fgv.br/files/the_labor_market_consequences_of_maternity_l

eave_policies_evidence_from_brazil.pdf>. Acesso em 07 abr. 2020. 

MAGIS, Kristen; SHINN, Craig. Emergent principles of social sustainability. In: DILLARD, 

Jesse; DUJON, Veronica; KING, Mary C. (Eds.). Understanding the social dimension of 

sustainability. New York: Routledge, 2012. p. 15-44. 

MAGNOLI, Demétrio. Questões Internacionais Contemporâneas. 2. ed. rev. e atual. 

Brasília: FUNAG, 2000. 

MARTÍNEZ-VARGAS, Ivan. Crescimento a qualquer custo levará planeta à destruição, 

diz economista. Folha de São Paulo, 2019. Disponível em: < 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Jdgaz_qGg5o0m_6NCU_L9otur2x1Y5NgbHL26c4rQM/edit#gid=1364122473
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Jdgaz_qGg5o0m_6NCU_L9otur2x1Y5NgbHL26c4rQM/edit#gid=1364122473
https://www.globaljustice.org.uk/news/2018/oct/17/69-richest-100-entities-planet-are-corporations-not-governments-figures-show
https://www.globaljustice.org.uk/news/2018/oct/17/69-richest-100-entities-planet-are-corporations-not-governments-figures-show
https://news.un.org/pt/audio/2018/01/1607511
https://reporterbrasil.org.br/2011/08/trabalho-decente-qualifica-agenda-da-sustentabilidade/
https://reporterbrasil.org.br/2011/08/trabalho-decente-qualifica-agenda-da-sustentabilidade/
https://portal.fgv.br/sites/portal.fgv.br/files/the_labor_market_consequences_of_maternity_leave_policies_evidence_from_brazil.pdf
https://portal.fgv.br/sites/portal.fgv.br/files/the_labor_market_consequences_of_maternity_leave_policies_evidence_from_brazil.pdf


 

 

85 

 

https://www.pressreader.com/brazil/folha-de-s-paulo/20190706/281831465292023>. Acesso 

em: 15 maio 2020.  

MEADOWCROFT, James. Sustainable development: a new(ish) idea for a new century? 

Political Studies, 2000, v. 48, p. 370-387. 

MEADOWCROFT, James; FARRELL, Katharine N.; SPANGENBERG, Joachim. Developing 

a framework for sustainability governance in the EU. International Journal of Sustainable 

Development, v. 8, n. 1/2, 2005, p. 3-11. 

MELO NETO, F. P. de; FROES, C. Gestão da responsabilidade social corporativa: o caso 

brasileiro. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001. 

MERLE, Marcel. Sociologia das relações internacionais. Tradução Ivonne Jean. Brasília: 

UnB, 1981. 

MIYAMOTO, Shiguenoli. O ideário da Paz em um Mundo Conflituoso. In: BEDIN, Gilmar 

Antonio. Paradigmas das relações internacionais. 3º edição. Ijuí: Unijuí, 2011. 

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. OIT alerta para formas contemporâneas de escravidão no 

Brasil e no mundo. 13 de maio de 2019. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/oit-alerta-

para-formas-contemporaneas-de-escravidao-no-brasil-e-mundo/>. Acesso em 07 abr. 2020. 

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. OIT Organização Internacional do Trabalho. Disponível em: 

< https://nacoesunidas.org/agencia/oit/>. Acesso em: 16 maio 2020.  

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. ONU: um em cada cinco trabalhadores vive na pobreza.es 20 de 

fevereiro de 2020. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-um-em-cada-cinco-

trabalhadores-vive-na-pobreza/>. Acesso em 07 abr. 2020. 

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Programa Mundial de Alimentos firma parceria com 

governo para combater desnutrição e sobrepeso. 20 de fevereiro de 2020. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/programa-mundial-de-alimentos-firma-parceria-com-governo-para-

combater-desnutricao-e-sobrepeso/>. Acesso em: 07 abr. 2020. 

NESTLÉ. Disponível em: <https://www.nestle.com/>. Acesso em: 05 de abr. 2020. 

O MUNDO SEGUNDO A MONSANTO. Documentário de Marie-Monique Robin. Roteiro: 

Marie-Monique Robin. Produção: Marie-Monique Robin. Distribuído por: Arte, NHK, Yle, 

2008. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sWxTrKlCMnk>. Acesso em: 13 

maio 2020.  

OBSERVATÓRIO BRASIL DA IGUALDADE DE GÊNERO. Homens recebem salários 

30% maiores que as mulheres no Brasil. Disponível em: 

https://www.pressreader.com/brazil/folha-de-s-paulo/20190706/281831465292023
https://nacoesunidas.org/oit-alerta-para-formas-contemporaneas-de-escravidao-no-brasil-e-mundo/
https://nacoesunidas.org/oit-alerta-para-formas-contemporaneas-de-escravidao-no-brasil-e-mundo/
https://nacoesunidas.org/agencia/oit/
https://nacoesunidas.org/onu-um-em-cada-cinco-trabalhadores-vive-na-pobreza/
https://nacoesunidas.org/onu-um-em-cada-cinco-trabalhadores-vive-na-pobreza/
https://nacoesunidas.org/programa-mundial-de-alimentos-firma-parceria-com-governo-para-combater-desnutricao-e-sobrepeso/
https://nacoesunidas.org/programa-mundial-de-alimentos-firma-parceria-com-governo-para-combater-desnutricao-e-sobrepeso/
https://www.nestle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sWxTrKlCMnk


 

 

86 

 

<http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/homens-recebem-salarios-30-

maiores-que-as-mulheres-no-brasil/>. Acesso em 07 abr. 2020. 

OLIVEIRA, Odete Maria de; GIACHIN, Isadora e Sá. Atores Não Estatais e a 

Transnacionalidade: O Protagonismo das Empresas Transnacionais em Rede. In: OLIVEIRA, 

Odete Maria de (Org.). Relações Internacionais, direito e poder: atores não estatais na era da 

rede global. v. III. Ijuí: Ed. Unijuí, 2016. (p. 183-230). 

OLIVEIRA, Odete Maria de. O protagonismo dos atores não estatais pacíficos e Violentos: A 

Revolução da Rede de Redes. In: OLIVEIRA, Odete Maria de (Org.). Relações internacionais, 

direito e poder. Ijuí: Ed. Unijuí, 2016. v. III. (p. 39-85).  

OLIVEIRA, Odete Maria de. Paradigma da Dependência. In: BEDIN, Gilmar Antonio. 

Paradigmas das relações internacionais. 3º edição. Ijuí: Unijuí, 2011. 

OLIVEIRA, Odete Maria de. Relações internacionais, direito e atores não estatais: 

delineamentos de fundamentação. In: OLIVEIRA, Odete Maria de (Org.). Relações 

internacionais, direito e poder: cenários e protagonismos dos atores não estatais. Ijuí: Ed. 

Unijuí, 2014. v. I. (p. 33-131).  

OLIVEIRA, Odete Maria de. Relações internacionais & Globalização: grandes desafios. 2ª 

edição. Ijuí: Unijuí, 1999. 

OLIVEIRA, Odete Maria de. Relações Internacionais: estudos de introdução. Curitiba: 

Juruá, 2001. 

OLSSON, Giovanni. Poder político e sociedade internacional contemporânea: governança 

global com e sem governo e seus desafios e possibilidades. Ijuí: Ed. Unijuí, 2007. 

OLSSON, Giovanni. Relações internacionais e seus atores na era da globalização. Curitiba: 

Juruá, 2012. 

ONU MULHERES BRASIL. Disponível em: <http://www.onumulheres.org.br/areas-

tematicas/empoderamento-economico/empresas/>. Acesso em: 15 abr. 2020. 

ONU NEWS. Novo estudo revela mais 500 milhões de pessoas vivendo na pobreza no 

mundo. 11 de julho de 2019. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2019/07/1679661>. 

Acesso em: 29 de março de 2020. 

OPSCHOOR, Johannes; REINDERS, L. Towards sustainable development indicators. In: 

KUIK, O.; VERBRUGGEN, H.; DORDRECHT, H. In Search of Indicators of Sustainable 

Development. London: Kluwer Academic Publishers, 1991, (p. 7-27). 

http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/homens-recebem-salarios-30-maiores-que-as-mulheres-no-brasil/
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/homens-recebem-salarios-30-maiores-que-as-mulheres-no-brasil/
http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/empoderamento-economico/empresas/
http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/empoderamento-economico/empresas/
https://news.un.org/pt/story/2019/07/1679661


 

 

87 

 

OUR FUTURE IS ON MOTION. Sustainability report summary 2018/2019. Disponível em: 

<file:///C:/Users/usuario/Desktop/DISSERTA%C3%87%C3%83O/Capitulo%20III/Ford.pdf>

. Acesso em 15 abr. 2020. 

PACTO GLOBAL. Disponível em: <https://www.pactoglobal.org.br/a-iniciativa>. Acesso 

em: fevereiro de 2020. 

PEARSON CÓDIGO DE CONDUTA. Disponível em: 

<https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-

com/global/Files/coc/2019/Code2019_v8.2_BrazilianPortuguese-POR-BR_FINAL.pdf>. 

Acesso em: 08 abr. 2020. 

PEARSON. Disponível em: <https://www.pearson.com>. Acesso em: 08 abr. 2020.  

PEARSON. Pearson 2019 results. 21 de fevereiro de 2020. Diponível em: 

<https://www.pearson.com/news-and-research/announcements/2020/02/pearson-2019-

results.html>. Acesso em: 08 abr. 2020. 

PIERRI, Naina. Historia del concepto de desarollo sustentable. In: FOLADORI, Guillermo; 

PIERRI, Naína (Coord.). ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable, 

Colección América Latina y el Nuevo Orden Mundial. México: Miguel Ángel Porrua, 2005. 

PLATAFORMA AGENDA 2030. Disponível em: < http://www.agenda2030.com.br/>. 

Acesso em 30 de março de 2020. 

PRESSE, France. Monsanto enfrenta 13,4 mil ações judiciais por conta do herbicida 

glifosato. EXAME, 25 de abril de 2019. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/04/25/monsanto-enfrenta-134-

mil-acoes-judiciais-por-conta-do-herbicida-glifosato.ghtml>. Acesso em 09 abr. 2020. 

RAWORTH, Kate. Doughnut economics: seven ways to think like a 21st century economist. 

White River Junction: Chelsea Green Publishing, 2017. 

ROBERTSON, Roland. Globalização: teoria social e cultura global. Petrópolis: Vozes, 1999. 

ROGERS, Peter P.; JALAL, Kazi; BOYD, John A. An introduction to sustainable 

development. New York: Earthscan, 2008. 

SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 

2009.  

SMITH, Neil. Uneven development: nature, capital, and the production of space. 3. ed., 

Georgia: University of Georgia Press, 2008. 

https://www.pactoglobal.org.br/a-iniciativa
https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/global/Files/coc/2019/Code2019_v8.2_BrazilianPortuguese-POR-BR_FINAL.pdf
https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/global/Files/coc/2019/Code2019_v8.2_BrazilianPortuguese-POR-BR_FINAL.pdf
https://www.pearson.com/
https://www.pearson.com/news-and-research/announcements/2020/02/pearson-2019-results.html
https://www.pearson.com/news-and-research/announcements/2020/02/pearson-2019-results.html
http://www.agenda2030.com.br/
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/04/25/monsanto-enfrenta-134-mil-acoes-judiciais-por-conta-do-herbicida-glifosato.ghtml
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/04/25/monsanto-enfrenta-134-mil-acoes-judiciais-por-conta-do-herbicida-glifosato.ghtml


 

 

88 

 

SORVINO, Chloe. Global 2000: as maiores empresas de alimentos do mundo em 2019. 

FORBES, 2019. Disponível em: <https://forbes.com.br/listas/2019/05/global-2000-as-

maiores-empresas-de-alimentos-do-mundo-em-2019/>. Acesso em: 20 abr. 2020 

TERRA. Quais empresas controlam o que comemos? 16 de janeiro de 2017. Disponível em: 

<http://terra.com.br/economia/quais-empresas-controlam-o-que-

comemos,3394a317a9c84a9d4d9539e511e33cfcvolxqu6q.html>. Acesso em: 11 mar. 2020.  

THOMSON REUTERS. Diferentes experiências entre profissionais brancos e negros 

afetam a inclusão? 27 de fevereiro de 2020. Disponível em: 

<https://blogs.thomsonreuters.com/answerson/black-heritage-month-different-experiences-

between-white-black-professionals/>. Acesso em: 20 de abr. 2020. 

THUSWOHL, Maurício. Grupo de seis empresas controla mercado global de transgênicos. 

12 de dezembro de 2013. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2013/11/grupo-de-seis-

empresas-controla-mercado-global-de-transgenicos-2/>. Acesso em: 11 mar. 2020.  

UCHOA, Pablo. A pobreza está mesmo diminuindo no mundo? Site BBC. 27 de outubro de 

2019. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50077214>. Acesso 

em: 29 de mar. 2020 

UNITED NATIONS. Declaration on the right to development. Resolução n. 41/128 de 1986. 

Disponível em: <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/41/128>.  

Acesso em 10 dez. 2019. 

UNITED NATIONS, Commission on Sustainable Development. Indicators of Sustainable 

Development: Framework and Methodologies, United Nations Sales Publication n. 

E.96.II.A.16, New York, 1996. 

UNITED NATIONS. Report of the World Commission on Environment and Development: 

Our Common Future. 1987. Disponível em: <http://www.un-documents.net/our-common-

future.pdf>. Acesso em 10 dez. 2019. 

UNITED NATIONS. The Future We Want. 2012. Disponível em: < 

http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf>. Acesso 

em 10 dez. 2019. 

UNITED NATIONS, General Assembly. Transforming our world: The 2030 Agenda for 

Sustainable Development. 2015. 

VALENTIN, Anke; SPANGENBERG, Joachim H. A guide to community sustainability 

indicators. Environmental Impact Assessment Review, v. 20, n. 3, p. 381-392, 2000. 

Disponível 

https://forbes.com.br/listas/2019/05/global-2000-as-maiores-empresas-de-alimentos-do-mundo-em-2019/
https://forbes.com.br/listas/2019/05/global-2000-as-maiores-empresas-de-alimentos-do-mundo-em-2019/
http://terra.com.br/economia/quais-empresas-controlam-o-que-comemos,3394a317a9c84a9d4d9539e511e33cfcvolxqu6q.html
http://terra.com.br/economia/quais-empresas-controlam-o-que-comemos,3394a317a9c84a9d4d9539e511e33cfcvolxqu6q.html
https://blogs.thomsonreuters.com/answerson/black-heritage-month-different-experiences-between-white-black-professionals/
https://blogs.thomsonreuters.com/answerson/black-heritage-month-different-experiences-between-white-black-professionals/
https://reporterbrasil.org.br/2013/11/grupo-de-seis-empresas-controla-mercado-global-de-transgenicos-2/
https://reporterbrasil.org.br/2013/11/grupo-de-seis-empresas-controla-mercado-global-de-transgenicos-2/
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50077214


 

 

89 

 

em:<https://www.researchgate.net/publication/222659724_A_guide_to_community_sustainab

ility_indicators>. Acesso em: 11 de fevereiro de 2020. 

VEJA. Metade das mulheres perde emprego doze meses após o parto. 04 de setembro de 

2017. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/metade-das-mulheres-perde-

emprego-12-meses-apos-o-parto/>. Acesso em 07 abr. 2020. 

VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira; VIEIRA, Marcelo Milano Falcão. Institucionalização 

de práticas sociais: um estudo exploratório sobre a responsabilidade social empresarial no 

campo financeiro no Brasil. Revista do Mestrado em Administração e Desenvolvimento. Rio 

de Janeiro, 2004. 

VERDÉLIO, Andréia. Mulheres trabalham 7,5 horas a mais que homens devido à dupla 

jornada. Agência Brasil, 06 de março de 2017. Disponível em: 

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/mulheres-trabalham-75-horas-mais-

que-homens-devido-dupla-jornada>. Acesso em 07 abr. 2020. 

VOLKSWAGEN GROUP. Disponível em: <https://www.volkswagenag.com/en.html>. 

Acesso em: 07 abr. 2020. 

WELLE, Deutsche. Escravidão moderna atinge mais de 40 milhões no mundo. 20 de julho 

de 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/07/20/escravidao-

moderna-atinge-mais-de-40-milhoes-no-mundo.ghtml>. Acesso em: 07 abr. 2020. 

https://veja.abril.com.br/economia/metade-das-mulheres-perde-emprego-12-meses-apos-o-parto/
https://veja.abril.com.br/economia/metade-das-mulheres-perde-emprego-12-meses-apos-o-parto/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/mulheres-trabalham-75-horas-mais-que-homens-devido-dupla-jornada
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/mulheres-trabalham-75-horas-mais-que-homens-devido-dupla-jornada
https://www.volkswagenag.com/en.html
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/07/20/escravidao-moderna-atinge-mais-de-40-milhoes-no-mundo.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/07/20/escravidao-moderna-atinge-mais-de-40-milhoes-no-mundo.ghtml

