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RESUMO: A opinião pública, em razão de uma empresa, nasce de suas práticas, 
notadamente, das voltadas a responsabilidade social, pois, uma empresa com 
responsabilidade social visa o bem-estar de todos, tanto o dos colaboradores, 
quanto o das pessoas que contratam seus produtos e/ou serviços, bem como, 
de todas as pessoas que vivam no seu entorno lembrando que esse tipo de valor 
tem que ser algo genuíno e voluntário, que tem que partir da empresa sem 
nenhum tipo de interesse associado, a não ser, o de causar um impacto positivo 
a sua volta. O conceito muito utilizado, para esse tipo de prática, é o S.E.R - 
Responsabilidade Social Empresarial -, que objetiva, não somente, o ambiente 
interno na empresa, mas, principalmente, preocupa-se com os seus impactos 
negativos na comunidade local. Em Brumadinho a empresa Vale expôs a 
fragilidade do conceito S.E.R. e de como as empresas no Brasil ainda não 
internalizaram, perceberam e acolheram essa tendência para buscar apresentar 
seus resultados em respeito ao triplo critério, isto é, considerando os aspectos: 
ambiental, social e econômico. Este é o tripé da sustentabilidade ou Triple 
Bottom Line, conceito também conhecido como os “Três Ps da Sustentabilidade” 
- People, Planet , Profit, ou em português, PPL, Pessoas, Planeta, Lucro -, que 
abarca a ideia de que essas três dimensões precisam interagir de maneira 
holística para que os resultados de uma empresa de fato lhe atribuam o título de 
sustentável. Elkington, à época de sua obra, esperava que em outros vinte e 
cinco anos pudesse olhar para trás e apontar para isso como o momento que 
começou a trabalhar para uma tripla hélice para a criação de valor, um código 
genético para o capitalismo de amanhã, estimulando a regeneração de nossas 
economias, sociedades e biosfera. Por absurda coincidência, no mesmo 
momento apontado por Elkington, acontece a tragédia de Brumadinho expondo 
a total desconexão entre intenção e gesto da Vale, no que tange a cumprir 
compromissos e considerar que o lucro não poderia ser mais importante do que 
as vidas humanas. O estudo do conceito de Elkington (2001) é muito importante 
para o tema, principalmente, quando este decide tornar público o que chamou 
de recall de seu conceito Triple Bottom Line, razão pela qual pretende-se realizar 
uma análise, sistemática, do evento tratado aqui como tragédia de Brumadinho 
e as práticas de responsabilidade social da empresa Vale, diante do suscitado 
tripé da sustentabilidade e o seu impacto à opinião pública, utilizando-se para 
isto, inclusive, de notícias jornalísticas e da obra de Elkington (2001) intitulado 
“Canibais com Garfo e Faca”, que enfatiza a necessidade de que as empresas 
sigam, não só, os aspectos econômicos, mas, tornem de relevância os aspectos 
sociais e ambientais que, no nosso entendimento, consagra os Direitos 
Humanos. 
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