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RESUMO: Diante das preocupações ambientais e sociais, mundialmente 
crescentes em especial a partir da segunda metade do século XX, é possível 
identificar movimentos diversos que passam a debater possibilidades de 
construção de patamares mais sustentáveis de desenvolvimento. Em função dos 
movimentos ambientalistas e de pressão de organismos internacionais, as 
empresas também são questionadas sobre impactos de seus processos 
produtivos, passando a tomar parte da agenda empresarial o debate da 
Responsabilidade Social Corporativa - RSC. O debate da RSE é polissêmico e 
polarizado por óticas teórico-políticas que focam tanto em pressupostos críticos 
amplos diante da estrutura e da lógica capitalistas, quanto em discussões 
voltadas à apreensão dos mecanismos que fomentam a adoção de práticas de 
RSC. As dimensões da RSC também assumem características distintas diante 
das determinações constitutivas dos espaços sociais em que se manifestam. No 
Brasil, país de dimensões continentais e onde o movimento da RSC torna-se 
mais visível a partir de 1990, as diferenças regionais são fatores influenciadores 
nas formatações que a RSC assume. Um dos elementos centrais da RSC é a 
transparência das ações desenvolvidas pelas empresas, consubstanciada em 
materiais publicitários, nos canais de atendimento ao consumidor, nos relatórios 
de sustentabilidade e, ainda, em matérias publicadas na mídia em geral. Em 
sendo os veículos de mídia, nos seus variados formatos, difusores de conteúdo 
importa investigar os mecanismos através dos quais vem apresentando ideários 
típicos dos tempos contemporâneos, tais como sustentabilidade e RSC. A 
presente investigação, de cunho qualitativo e documental, tem como objeto a 
análise dos discursos evidenciados pelas empresas do estado do Rio Grande do 
Norte - RN (Nordeste do Brasil) na mídia, bem como em seus websites, acerca 
das ações desenvolvidas no campo da responsabilidade social e ambiental. 
Estão as empresas do RN, efetivamente, demonstrando preocupação com 
práticas atinentes ao cuidado com o planeta, à promoção de condições de 
trabalho saudáveis e à mitigação dos impactos causados pelos seus processos 
produtivos? Tal questionamento norteia a pesquisa ora relatada. Desde 2015 
são coletados materiais nos principais jornais locais, assim como materiais de 
divulgação e relatórios de sustentabilidade publicados nos sítios eletrônicos das 
empresas do estado. A investigação, que se encontra em sua terceira fase, já 
analisou cerca de 550 matérias jornalísticas, 36 propagandas e materiais 
divulgados nos websites da FIERN - Federação das Indústrias do Estado do RN 
e FECOMERCIO - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado do RN. Em termos gerais, a pesquisa objetiva analisar criticamente as 
práticas discursivas das empresas e da mídia local no tocante à sustentabilidade 
e à RSC. Os principais resultados encontrados apontam para uma evolução na 
preocupação com a sustentabilidade nos espaços pesquisados. Contudo, ainda 
prevalecem os relatos de ações filantrópicas, pontuais e assistencialistas típicas 
das características clientelistas presentes na cultura local. Ressalta-se que as 



publicações analisadas também carecem de aprofundamento conceitual, 
estando a terminologia sustentabilidade sendo fortemente utilizada como ludíbrio 
para agregar a ideia de virtuosidade à interesses meramente mercadológicos. 
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