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Evolução e desenvolvimento das organizações 

Sabe-se que, no Brasil, durante o período colonial, os serviços eram realizados por 

mão de obra escrava, o que não era diferente da relação de trabalho nos grandes impérios 

do mundo.  

Em um dos seus discursos à Assembleia Geral Constituinte à Escravatura (1823), 

durante o Império de Dom Pedro I (1822 – 1831) no Brasil, José Bonifácio correlacionou 

os princípios básicos da responsabilidade socioambiental: 

“Nossas terras estão ermas, e as poucas que temos rateado são mal cultivadas, porque o são 

por braços indolentes e forçados; nossas numerosas minas, por falta de trabalhadores ativos 

e instruídos, estão desconhecidas ou mal aproveitadas; nossas preciosas matas vão 



desaparecendo, vítimas do fogo e do machado da ignorância e do egoísmo; nossos montes e 

encostas vão-se escavando diariamente, e com o andar do tempo faltarão as chuvas 

fecundantes, que  favorecem a vegetação e alimentam nossas fontes de rios, sem o que o 

nosso belo Brasil, em menos de dois séculos, ficará reduzido aos páramos e desertos da Líbia. 

Virá então esse dia, terrível e fatal, em que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos 

erros e crimes cometidos”1. 

Em 1888, por meio da Lei Áurea, ocorreu a abolição dos escravos. Porém, a mão de 

obra era barata, as condições de trabalho precárias, o trabalho infantil comum, a jornada 

de trabalho excessiva e sem diretos, mesma realidade de trabalho durante a Revolução 

Industrial na Europa (1760 a 1840). Apenas na década de 40, no Brasil, Getúlio Vargas 

aplicou a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT (Decreto-Lei nº 5.452 / 1943), que 

contempla vários direitos aos trabalhadores.  

Na década de 60, inicia-se uma nova discussão de mundo que também afeta as 

organizações, que passam a incluir uma visão sistêmica no seu negócio 2,3.  Na década de 

70, ocorreu a publicação do Relatório do Clube de Roma (The Limits to Growth) sobre 

riscos globais dos efeitos da poluição e do esgotamento das fontes de recursos naturais. 

Logo após, ocorre a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio 

Ambiente Humano, em Estocolmo, Suécia, quando o conceito de ecodesenvolvimento foi 

apresentado por Ignacy Sachs, precursor do Desenvolvimento Sustentável (1972)2,3. 

Decorrente dessas discussões ocorre a Elaboração do Segundo Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND–1975/79), que definiu prioridades para o controle da poluição 

industrial (1975)4. A organização é avaliada considerando questões sociais e ambientais, 

mudanças de paradigmas, gestão integrada e diferenciada5. 

 Na década de 80, os termos emergentes foram: gênero, simbolismo, cultura 

organizacional, reengenharia, qualidade de vida no trabalho, downsizing e organizational 

flattening. Surgiu a noção de ecologia profunda, que coloca o homem como o componente 

de um sistema ambiental complexo, holístico e unificado. Em 1988, foi editada a 

Constituição Federal Brasil, também conhecida como a Constituição Cidadã, considerada 

a mais completa, por garantir direitos da cidadania para o povo brasileiro. Pelo Art. 225, 

observa-se os princípios básicos da responsabilidade socioambiental: “Todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 



sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

 Na década de 90, a Câmara de Comércio Internacional (CCI) aprovou as "Diretrizes 

Ambientais para a Indústria Mundial", definindo 16 compromissos de gestão ambiental a 

serem assumidos pelas empresas, conferindo à indústria responsabilidades econômicas e 

sociais nas ações que interferem no meio ambiente. Essas diretrizes foram acatadas no 

Brasil pelo Comitê Nacional da Câmara de Comércio Internacional que cria a Fundação 

Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (1991)³. 

Nesta mesma década, realizou-se no Rio de Janeiro a ECO–92, Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, na qual foram elaboradas a Carta da Terra 

(Declaração do Rio) e a Agenda 21, que abordam o consenso global político, objetivando 

o desenvolvimento e o compromisso ambiental. A ONU criou a Comissão Mundial Sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, que desenvolveu o paradigma de desenvolvimento 

sustentável cujo relatório, Our Common Future, propunha limitação do crescimento 

populacional, garantia de alimentação, preservação de biodiversidade e ecossistemas, 

diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias de fontes 

energéticas renováveis, aumento da produção industrial a base de tecnologias adaptadas 

ecologicamente, controle da urbanização e integração campo e cidades menores e a 

satisfação das necessidades básicas3.  

Outro passo importante, foi a Convenção Sobre Diversidade Biológica – CDB, 

tratado da Organização das Nações Unidas e um dos mais importantes instrumentos 

internacionais relacionados ao meio ambiente – também estabelecida durante a ECO–92. 

Estruturada sobre três bases principais – a conservação da diversidade biológica, o uso 

sustentável e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos 

recursos genéticos e, refere-se à biodiversidade em três níveis: ecossistemas, espécies e 

recursos genéticos. A CDB deu início à negociação de um regime internacional sobre 

acesso aos recursos genéticos e repartição dos benefícios resultantes desse acesso, 

estabeleceu programas de trabalho temáticos e, levou a diversas iniciativas transversais. 

No Brasil, a CDB desencadeou o processo da criação da Política Nacional da 

Biodiversidade, instituída pelo Decreto n° 4.339 / 20026. 



Seguiram-se importantes tentativas internacionais, como a Convenção de Viena de 

1985, Protocolo de Montreal em 1989 e o Protocolo de Kyoto em 1997, visando redução 

das emissões de gases de efeito estufa e preservação da camada de ozônio, unindo 

diversos países e instituições no planeta em um mesmo objetivo político. 

Em 1997, John Elkington concebeu o Triple Bottom Line (TBL), conceito que 

mostra a importância das empresas em incorporarem três componentes à sua estratégia 

de negócio: prosperidade econômica, justiça social e proteção ambiental, onde todos se 

tornam parte do desenvolvimento dos processos e produtos. Considerou-se que ao gerar 

valores econômicos, sociais e ambientais, as companhias podem valorizar sua marca e 

fortalecer sua participação no mercado8.  

Nesta nova visão, a empresa passa a ter que se enquadrar em estratégias de gestão 

que evidenciam a responsabilidade social e ambiental na perspectiva de uma nova visão 

na política do seu contexto como: Contabilidade social e/ou ambiental, Gestão social e/ou 

ambiental, Responsabilidade social e ambiental, Balanço social e ambiental, Estudo e 

Relatório de Impacto Ambiental ou de Vizinhança, Programas e Projetos de 

Sustentabilidade. 

Mais recentemente, em 2015, membros da ONU reconheceram que a erradicação 

da pobreza, em todas as suas formas e dimensões, é o maior desafio global e um requisito 

indispensável para o desenvolvimento sustentável. Eles adotaram o documento 

“Transformando o Nosso Mundo: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” e 

comprometeram-se a tomar medidas ousadas e transformadoras para promover o 

desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos. Esta Agenda é um plano de ação que 

busca fortalecer a paz universal através de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

- ODS 9. 

Somando-se a esta Agenda, o Acordo de Paris (2016), pacto global ambiental, 

determinou que, em relação a era pré-industrial, se buscaria limitar o aumento da 

temperatura abaixo dos 2°C, de preferência para menos de 1,5°C 9.  

 

 

 



Investimento socialmente responsável 

 Investimento socialmente responsável - SRI é o ato de tomar decisões de 

investimento para atingir retorno financeiro e social conforme Social Funds. Integra metas 

financeiras com valores pessoais positivos para dar voz aos investidores determinando o 

futuro da sociedade. Esses investimentos existem no mundo há apenas vinte anos, 

quando, nos Estados Unidos e na Europa, já havia a preocupação com questões de 

responsabilidade social. Eram discutidas questões de direitos humanos e de meio 

ambiente, mas os SRI foram definidos no mundo dos investimentos com as campanhas 

mundiais contra o apartheid, na África do Sul. Acidentes ecológicos, como o 

derramamento de óleo da Exxon Valdez ou o desastre de desmatamento envolvendo a 

Bhopal Union Carbide reforçaram as preocupações com o meio ambiente entre os 

investidores. Considera-se de suma importância que os acionistas se preocupem com tais 

questões, pois esses impactos certamente poderão afetar a confiabilidade das empresas 

perante o mercado, valorizando ou desvalorizando o preço de suas ações10. 

 Em 2001, a ABN AMRO Asset Management (AAAM) lançou os fundos Ethical, 

seguindo o exemplo das empresas norte-americanas e europeias, formando carteiras de 

investimento em ações de empresas com responsabilidade social, incluindo também 

responsabilidade no meio ambiente e boa governança corporativa10. 

 A pandemia acelerou a busca por investimentos com viés social, ambiental e de 

governança (ESG). No Brasil, o movimento cresce com a adesão de gestoras de recursos 

para incorporar a sustentabilidade na seleção de ativos, com esses fatores passando a 

compor a avaliação de risco. Assets tradicionais vêm integrando metodologias para 

escolher ativos de empresas que adotam boas práticas, como JGP, Fama, Constellation ou 

SulAmérica Investimentos. Gestoras ligadas aos bancões também reformularam a sua 

oferta de carteiras ESG, como Santander e Itaú e, mais recentemente, o Safra, passou a 

aplicar critérios do suíço J. Safra Sarasin para um novo fundo local. Outros também 

avançam nessa linha, como Nest, Perfin, Quasar e a Pandhora. No universo do capital de 

risco é emblemática a oferta do BTG Pactual para levantar até R$ 1,2 bilhão num fundo de 

private equity (que investe em empresas de capital fechado) de impacto - termo usado 

para designar investimento em empresas que não buscam apenas retorno financeiro, mas 

também um efeito positivo na sociedade. Esta nova forma de investimento será um grande 

termômetro da demanda por iniciativas desse tipo. O Brasil ainda é bastante restrito, com 



poucas gestoras dedicadas, como Vox, Mov ou Rise Ventures. A tese que vem sendo 

colocada é que há muitas empresas que poderiam causar impacto, mas sem um empurrão 

financeiro e de governança não conseguem atingir esse objetivo. O retorno aguardado 

com cada projeto, com maturação média esperada em quatro anos, é entre 15% e 20%, 

em linha com o das carteiras de private equity convencionais11. 

  

O contexto contemporâneo da “nova empresa” 

É simplório dizer que Sustentabilidade é apenas questão de marketing. Com base 

no seu conceito, a sustentabilidade, que visa a integrar de forma sustentável os pilares 

econômico, social e ambiental, será praticamente, impossível de ser atingida, 

principalmente, pelas grandes corporações e governos, diante de uma sociedade que 

cresce sem limite e que cada vez mais, demanda recursos. Porém, enquanto norteadora 

de um caminho, o conceito de sustentabilidade tem impulsionado grandes 

transformações no planeta. 

A maioria ainda está em processo de aprendizagem e de um modo geral, o mundo 

está engatinhando. Porém, a mudança é nítida, quando se olha o processo histórico. 

Atualmente, todos os dias, mais de um produto ou tecnologia como controle de emissão 

de gases de efeito estuda, controle de gasto de energia ou com energia sustentável são 

introduzidos no mercado, gestão de resíduos e/ou reutilização. 

O que está por vir, irá relatar se ainda dará tempo de se resolver as nossas 

pendencias de gestão global de recursos humanos e ambientais com base nas diretrizes 

da sustentabilidade. 

 
REFERÊNCIAS 

1 SUPER INTERESSANTE. Patriarca da ecologia. Setembro de 1997. 

2 LAGO, A.A.C. ESTOCOLMO, RIO, JOANESBURGO O BRASIL E AS TRÊS CONFERÊNCIAS 

AMBIENTAIS DAS NAÇÕES UNIDAS. Fundação Alexandre de Gusmão (Funag) Ministério 

das Relações Exteriores. 2006. 



3 CAMPO, L.B.; CORRÊA, G.A. Comércio e Meio Ambiente: Atuação diplomática brasileira 

em relação ao selo verde. Coleção de Altos Estudos do Instituto Rio Branco. Instituto Rio 

Branco, Fundação Alexandre de Gusmão, Centro de Estudos Estratégicos. Brasília. 1998. 

296p. 

4 BURREL, G.; MORGAN, G. Sociological Paradigms and Organisational AIlalysis: Elements 

of the Sociology of Corporate Life. Great Britain by Athenaeum Press Ltd, Gateshead, Tyne 

& Wear. 427p. 

5LAWRENCE, P. R.; LORSCH, J.W. Organization and Environment: Managing 

Differentiation and Integration Hardcover. Division of Research, Harvard Business Schoo, 

1967. 295p. 

6 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Convenção da Diversidade Biológica – CDB. 

Disponível em: http://www.mma.gov.br/biodiversidade/convencao-da-diversidade-

biologica). Acesso: 20/03/2021. 

7 DA SILVA, D. H. Protocolos de Montreal e Kyoto: pontos em comum e diferenças 

fundamentais. Rev. Bras. Polít. int. 52 (2): 155-172. 2009. 

8 ELKINGTON, J. Cannibals with Forks - The Tipple Bottom Line of 21st Century Business. 

Capstone, 1999. 

9 PLATAFORMA 2030. Conheça a Agenda 2030/Conheça o plano de ação global para 

mudar o mundo até 2030. Disponível em: http://www.agenda2030.org.br/sobre/. Acesso 

em: 20/03/2021. 

10 CONTIM, G. Z.; SAPATERRO, J. C.; KURATA, L. B.; PAVLOV, M. B.; RODRIGUES, R. Z. 

Avaliação do desempenho de fundos de investimentos socialmente responsáveis. Jovens 

Pesquisadores. São Paulo, 2004. 

11 VALOR INVESTE. Cresce lista de gestoras que adota sustentabilidade e impacto para 

decidir investimentos. Disponível em: 

https://valorinveste.globo.com/produtos/fundos/noticia/2021/02/10/cresce-lista-de-

gestoras-que-adota-sustentabilidade-e-impacto-para-decidir-investimentos.ghtml. 

Acesso em: 20/03/2021. 

http://www.mma.gov.br/biodiversidade/convencao-da-diversidade-biologica
http://www.mma.gov.br/biodiversidade/convencao-da-diversidade-biologica
http://www.agenda2030.org.br/sobre/
https://valorinveste.globo.com/produtos/fundos/noticia/2021/02/10/cresce-lista-de-gestoras-que-adota-sustentabilidade-e-impacto-para-decidir-investimentos.ghtml
https://valorinveste.globo.com/produtos/fundos/noticia/2021/02/10/cresce-lista-de-gestoras-que-adota-sustentabilidade-e-impacto-para-decidir-investimentos.ghtml

