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Abstract: Corporate social responsibility has been discussed with the objective of improving the understanding of 
the performance of organizations in the context of sustainable development. But, what are the highlighted problems in 
current scientific literature and where are they pointing to? This study analyzed international scientific publications 
related to Sustainable Development and Corporate Social Responsibility, providing a map of published studies. 
The bibliometric analysis of studies published in Web of Science from 1998 to 2015 found 197 articles, written by 
402 authors, linked to 246 institutions from 43 countries. Looking for relevance criteria and currentness, literature 
analysis organized the studies into two groups: the most mentioned and the most recent articles. Through the analysis 
of the main contributions of these publications, it was possible to identify seven key problems: Ontology, Factors 
for adoption of sustainable initiatives, Performance evaluation, Social and/or environmental impacts, Sustainability 
reports, Education and Sustainability as a strategy. Opportunities for future research on each problem are suggested.
Keywords: Sustainable development; Corporate social responsibility; Bibliometrics.

Resumo: Tem-se discutido a Responsabilidade Social Corporativa buscando-se aumentar a compreensão sobre 
o papel das empresas no contexto do Desenvolvimento Sustentável. Mas quais as problemáticas em evidência 
atualmente e para onde apontam? Este trabalho analisou as publicações científicas internacionais relacionadas às 
temáticas Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social Corporativa, proporcionando um mapa dos estudos 
publicados. A partir da análise bibliométrica das pesquisas publicadas na Web of Science entre 1998 e 2015, foram 
localizados 197 artigos, escritos por 402 autores, vinculados a 246 instituições de 43 países. Buscando critérios 
de relevância e atualidade, organizaram-se os artigos em dois grupos: artigos mais citados e artigos mais recentes. 
Foram analisadas as principais contribuições dessas publicações, identificando-se sete problemáticas principais: 
Ontologia; Fatores para adoção de iniciativas de sustentabilidade; Avaliação de desempenho; Impactos sociais e/ou 
ambientais; Relatórios de sustentabilidade; Ensino; e Sustentabilidade como estratégia. Para cada problemática são 
sugeridas lacunas para futuras pesquisas.
Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; Responsabilidade social corporativa; Bibliometria.
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1 Introdução
A preocupação em suprir as necessidades da 

geração presente sem afetar as gerações futuras 
no atendimento de suas necessidades configura o 
conceito Desenvolvimento Sustentável. O papel das 
organizações como agentes que usufruem dos recursos 
existentes, sendo assim responsáveis por seu uso 
de forma sustentável, faz parte dessa preocupação 
e manifesta-se sob o tema Responsabilidade Social 
Corporativa.

Desde o início dessa discussão até os dias atuais, 
é crescente a pluralidade de termos relacionados à 
temática sustentabilidade (Lyra et al., 2009; Laruccia, 

2012; Souza & Ribeiro, 2013). Quando debruçam-se 
sobre o tema, pesquisadores e acadêmicos também 
ampliam a diversidade com novos assuntos e 
problemáticas. Nesse contexto surge a questão de 
pesquisa deste artigo: Quais problemáticas estão em 
evidência na produção científica internacional e para 
onde apontam? Sendo assim, o objetivo deste artigo 
foi analisar as publicações científicas internacionais 
relacionadas às temáticas Desenvolvimento Sustentável 
e Responsabilidade Social Corporativa, proporcionando 
um mapa das problemáticas dos estudos publicados 
nessas áreas.
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A escolha das palavras Desenvolvimento Sustentável 
e Responsabilidade Social Corporativa buscou delimitar 
a pluralidade de termos, focando na intersecção 
entre o Desenvolvimento Sustentável e o papel das 
organizações dentro dele, manifestado na expressão 
Responsabilidade Social Corporativa. A opção pela 
análise da produção científica internacional embasou-se 
no destaque dado às publicações internacionais nas 
referências dos próprios pesquisadores brasileiros 
(Souza & Ribeiro, 2013; Iritani et al., 2015). Além disso, 
os periódicos internacionais têm mais amplitude de 
circulação e prestígio, por serem publicados em língua 
inglesa (Goulart & Carvalho, 2008). Dessa forma, 
foi realizada uma análise bibliométrica das pesquisas 
publicadas na base de dados Web of Science – Social 
Sciences Citation Index (SSCI), no período de 1945 
a 2015.

Os resultados mostraram que essa literatura é 
relativamente recente, verificando-se a partir de 2009 
um contínuo e crescente interesse na elaboração de 
pesquisas sobre Desenvolvimento Sustentável e 
Responsabilidade Social Corporativa. Entre outros, 
foram identificados os periódicos com mais artigos 
publicados, os periódicos com mais citações e os 
autores com mais citações. A análise final identifica 
sete problemáticas em que as publicações analisadas 
foram classificadas e aponta as principais contribuições 
de cada uma delas. Por fim, este artigo oferece 
um panorama das pesquisas em Desenvolvimento 
Sustentável e Responsabilidade Social Corporativa, 
apresentando uma taxonomia das problemáticas 
presentes na literatura corrente e insights para futuras 
pesquisas.

O artigo se estrutura, além desta introdução, em 
outras quatro partes. Na seção 2 são apresentados 
alguns aspectos que descrevem o campo do 
Desenvolvimento Sustentável e o da Responsabilidade 
Social Corporativa. Na seção 3 são descritos os 
procedimentos metodológicos adotados para realização 
deste trabalho. Nas seções 4 e 5 são apresentados os 
principais resultados. A seção 6 propõe uma discussão 
em relação às problemáticas identificadas e, na seção 
7, são expostas as considerações finais, seguidas da 
lista de referências utilizadas neste trabalho.

2 Desenvolvimento Sustentável 
e Responsabilidade Social 
Corporativa
O conceito Desenvolvimento Sustentável é posto 

em discussão desde 1960, quando ocorreram a 
Conferência da Biosfera em Paris e o surgimento da 
Organização Não Governamental Clube de Roma, 
em 1968 (Barros, 2007).

Na década de 1980, a ONU retomou o debate das 
questões ambientais e a primeira-ministra da Noruega, 
Gro Harlem Brundtland, chefiou a Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, para 
estudar o assunto. O documento final denominou-se 
Nosso Futuro Comum, também conhecido como 
Relatório Brundtland, o qual propõe o Desenvolvimento 
Sustentável como aquele cujo objetivo é suprir as 
necessidades da geração presente sem afetar as gerações 
futuras no suprimento das delas (Brundtland, 1987).

A preocupação com questões sociais e ambientais, 
inserida no contexto de Desenvolvimento Sustentável, 
reflete-se nas organizações através da Responsabilidade 
Social Corporativa. Segundo Carroll (1979), a 
responsabilidade social das organizações engloba 
quatro dimensões: econômicas, legais, éticas e 
discricionárias, que a sociedade tem das organizações 
em um determinado ponto no tempo. Elkington (1997), 
através do conceito do Resultado Tríplice (Triple 
Bottom-Line), propõe um modelo para as organizações 
interpretarem a sustentabilidade através da integração 
de três dimensões: econômica, ambiental e social.

Os autores aqui resgatados podem ser vistos como 
um pano de fundo para a compreensão dos conceitos 
Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade 
Social Corporativa. Entretanto, a literatura evidencia 
a diversidade de conceitos e, consequentemente, 
de problemáticas presentes nas publicações mais 
recentes. Pesquisas sobre a produção científica 
nacional e internacional, em diferentes temáticas, têm 
sido conduzidas com o intuito de prover mapas dos 
conhecimentos desenvolvidos (Bignetti & Paiva, 2002; 
Melo & Andreassi, 2010; Souza & Ribeiro, 2013).

Mais especificamente nas temáticas desta pesquisa, 
em uma análise das publicações brasileiras na área de 
responsabilidade social empresarial nos Encontros da 
ANPAD de 1997 a 2007, Moretti & Campanário (2009) 
apontaram a reprodução das mesmas ideias e pouca 
maturidade científica dos autores no tema. Em um 
olhar mais voltado para os padrões de colaboração 
no campo da sustentabilidade, Yarime et al. (2010) 
apontam que a mesma é crescente e tende a ser 
realizada entre países que estão geograficamente mais 
próximos. Diversas temáticas foram identificadas no 
mapeamento realizado por Lu & Liu (2014), o qual 
visava compreender os papéis fundamentais da difusão 
do conhecimento sobre Responsabilidade Social 
Corporativa, tais como: relação entre responsabilidade 
social e resultado financeiro corporativo, questões 
sociais envolvidas, como capacidade de resposta 
social, responsabilidade social abrangendo dimensões 
econômicas, jurídicas, éticas e discricionárias no 
desempenho do negócio da empresa. No mapeamento 
sobre sustentabilidade empresarial, realizado pelos 
autores Montiel & Delgado-Ceballos (2014), assuntos 
como Responsabilidade Social Corporativa, desempenho 
social corporativo, estratégias ambientais e desempenho 
ambiental são frequentemente encontrados. Os resultados 
mostram que sustentabilidade empresarial ainda está 
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em desenvolvimento e diversos objetos de estudo 
podem emergir para aprofundamento.

Essas duas últimas pesquisas convergem com nosso 
objetivo de compreender quais problemáticas estão 
em evidência na produção científica internacional. 
Buscou-se um panorama mais quantitativo, 
apresentando, por exemplo, os periódicos com mais 
artigos publicados, os periódicos com mais citações 
e os autores com mais publicações, bem como um 
mais qualitativo, analisando-se cada publicação 
e buscando-se identificar as problemáticas e as 
contribuições principais. O desenvolvimento do 
estudo bibliométrico é detalhado a seguir.

3 Procedimentos metodológicos
Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, com 

abordagens qualitativas. As técnicas bibliométricas 
possibilitam empregar indicadores para estabelecer 
prognósticos e tendências da produção científica 
nos diversos campos de pesquisa (Machado, 2007; 
Lazzarotti et al., 2011), possibilitando realizar análises 
dos artigos relevantes de áreas e temas de pesquisa 
(Santos et al., 2011). Tendo por base os trabalhos 
de Crossan & Apaydin (2010) e Tranfield et al. 
(2003), o estudo foi realizado em duas etapas: 
1) Busca sistemática e 2) Análise sistemática da 
literatura, descritos a seguir.

3.1 Etapa 1: busca sistemática da literatura
Nesta etapa definiu-se a base de dados, assim 

como as palavras-chave, os campos de buscas e os 
filtros de refinamento. A definição de qual literatura 
será analisada é fundamental, pois define o escopo da 
pesquisa e impacta na sua validade (Singleton & Straits, 
1999). A escolha da base Web of Science – Social 
Sciences Citation Index (WoS-SSCI) considerou o fato 
de esse ser um dos mais abrangentes banco de dados 
de periódicos revisados por pares representativos e 
reconhecidos pela comunidade científica internacional, 
com foco na produção acadêmico-científica das 
áreas associadas às ciências sociais aplicadas, 
além de incorporar ferramentas bibliométricas e 
de análise de citações, alinhadas à utilização de 
procedimentos bibliométricos (Crossan & Apaydin, 
2010; Brambilla & Stumpf, 2012; Kurtz et al., 2013; 
Watanuki et al., 2014). Foi considerada a totalidade 
dos artigos localizados, acessados a partir do Portal 
de Periódicos da Capes, compreendendo o período 
de 1945, primeiro ano disponível na base, até 
outubro de 2015. Como critérios de busca, os termos 
utilizados foram Corporate Social Responsibility 
AND Sustainable Development, buscados em tópicos, 
os quais permitem localizar os termos nos títulos, 
palavras-chave e resumo nos artigos.

Com esses procedimentos foram encontradas 
360 publicações. Em seguida, para refinamento da 

busca, foi aplicado o filtro da área de pesquisa, quando 
se considerou Business e Management e, como tipos 
de documentos, Articles e Review, o que resultou 
em 199 artigos. Foram considerados apenas artigos 
em inglês, finalizando-se a seleção com 197 artigos. 
Os dados desses foram importados para o software 
HistCite, o qual auxiliou na análise.

3.2 Etapa 2: análise sistemática da 
literatura

As obras foram organizadas em dois grupos: 
artigos mais citados e artigos mais recentes, visando 
a identificação de artigos relevantes e atuais na 
temática de pesquisa.

No grupo dos artigos mais citados foram selecionados 
os 13 artigos mais citados, os quais correspondem, 
sozinhos, a 50% do total das citações. O grupo dos 
artigos mais recentes considerou inicialmente todos os 
artigos publicados no período de 2013 a 2015, critério 
adotado com base em outros trabalhos: Crossan & 
Apaydin (2010) e Kurtz et al. (2013). Por se tratar 
de publicações recentes, nas quais o número de 
citações normalmente não é significativo e não serve 
para selecionar artigos relevantes em uma temática 
(Crossan & Apaydin, 2010), o critério adotado para 
seleção foi filtrar os artigos publicados no período 
2013-2015 em periódicos que tiveram no mínimo 
duas publicações na temática. Vinte periódicos foram 
considerados, resultando em 75 artigos.

Todos os artigos foram lidos na íntegra e tiveram 
a abordagem metodológica, a problemática e as 
principais contribuições analisadas.

4 Resultados da busca sistemática de 
literatura
Foram encontrados 197 artigos sobre Desenvolvimento 

Sustentável e Responsabilidade Social Corporativa. 
Essas obras estão publicadas em 51 periódicos e foram 
escritas por 402 autores vinculados a 246 instituições, 
localizadas em 43 países distintos. Os artigos citam 
10.578 referências e 681 palavras-chave.

A Figura 1 apresenta a distribuição das publicações 
no tempo. O primeiro artigo publicado acerca do 
Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade 
Social Corporativa intitula-se Corporate Environmental 
Responsibility (Desjardins, 1998). O autor promove 
um debate de especialistas em ética de negócios e 
filósofos ambientais, relacionando os assuntos com a 
responsabilidade social empresarial. O autor ressalta 
que a responsabilidade social das empresas deriva das 
responsabilidades éticas, destacando a fragilidade de se 
incorporar limites morais nas atividades empresariais, 
assim como as preocupações ambientais, com base 
no valor da economia de mercado. O segundo artigo 
mais antigo foi Sustainable development: The ethics 
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support the economics, de autoria de Payne & Raiborn 
(2001). Nesse artigo é destacado que as empresas 
estão num processo de conscientização dos aspectos 
ambientais, por meio do posicionamento das empresas 
na cadeia de valor e também da influência de seus 
fornecedores e clientes. O comportamento empresarial 
ao lidar com essas questões é percebido por meio da 
escolha do processo produtivo, que deve ir além do 
cumprimento das leis, incorporando a implantação de 
uma política ambiental própria. Tal política, segundo 
os autores, reflete-se na cultura corporativa, na qual 
os gestores estão bem conscientes de que a ética nos 
negócios é um bom negócio. Para Payne & Raiborn 
(2001), isso garante a sobrevivência dessas empresas 
no longo prazo.

Os elementos discutidos nesses dois artigos mais 
seminais, como ética, conscientização ambiental, 
cultura e valor da economia, ainda se mostram 
presentes nos dias atuais, confirmando que essas 
questões permanecem como o pano de fundo da 
discussão de RSC nas organizações.

Publicações nessa área vêm ocorrendo anualmente 
desde 2003, sendo que os únicos três anos em que 
não houve publicações, considerando todo o período 
apresentado, foram 1999, 2000 e 2002. A partir 
de 2009 percebe-se o crescimento na quantidade 
de publicações sobre as temáticas, sendo que 
nos últimos seis anos foi publicado um total de 
154 artigos, praticamente 78% das publicações sobre 
Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade 
Social Corporativa.

A Tabela 1 lista os periódicos e a quantidade de 
publicações e de citações, sendo o critério de corte no 
mínimo duas publicações ou citações por periódico. 
O somatório dos artigos dos periódicos com mais 
publicações resulta 166 artigos, o que corresponde 
a 84% da quantidade total de trabalhos encontrados 
nesta pesquisa. Journal of Business Ethics e Corporate 
Social Responsibility and Environmental Management, 
respectivamente com 43 e 39 publicações, são os 
periódicos que mais publicaram artigos referentes 

às temáticas Desenvolvimento Sustentável e 
Responsabilidade Social Corporativa. O periódico 
Corporate Social Responsibility and Environmental 
Management apresentou o maior número de citações, 
seguido do Journal of Business Ethics. A quantidade 
de citações foi identificada através do indicador TCLS 
(Total Local Citation Score), indicador bibliométrico 
que mede o impacto de uma fonte por meio da 
quantidade de citações que essa recebeu no conjunto de 
trabalhos resultantes de uma busca (197 artigos). Se um 
periódico possui um indicador TCLS de 4 citações, 
por exemplo, significa que esse periódico foi citado 
por 4 dos 197 artigos analisados. Destaca-se que os 
dois periódicos com mais publicações também são 
os dois periódicos com mais citações.

5 Resultados da análise sistemática 
dos artigos selecionados
Nessa seção são apresentados os resultados das 

análises organizados em dois grupos. O primeiro 
se refere aos artigos mais citados e o segundo, aos 
artigos mais recentes.

5.1 Grupo 1: artigos mais citados
Considerando os trabalhos selecionados nesse 

grupo, os dois artigos mais citados são: Corporate 
Social Responsibility theories: Mapping the 
territory, de Garriga e Mele, publicado em 2004, 
citado 18 vezes, e Corporations, stakeholders and 
sustainable development I: A theoretical exploration of 
business-society relations, de Steurer et al., publicado 
em 2005, com 9 citações.

Os dois periódicos com maior número de citações 
e de artigos na área editaram 6 dos 13 artigos mais 
citados na pesquisa, evidenciando a forte concentração 
desses dois periódicos na temática.

Em relação à abordagem metodológica, são 8 estudos 
qualitativos e 5 quantitativos. Foram identificadas 
cinco problemáticas no grupo de artigos mais citados, 

Figura 1. Distribuição, por ano, das publicações sobre desenvolvimento sustentável e RSC (1998-2015). Fonte: Elaboração 
dos autores, baseada em dados da Web of Science – WoS.
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sendo elas: Ontologia (3 artigos); Fatores para 
adoção de iniciativas de sustentabilidade (2 artigos); 
Avaliação de desempenho (3 artigos); Impactos 
sociais e/ou ambientais (3 artigos); e Relatórios de 
sustentabilidade (2 artigos). Tais problemáticas, que 
também se fizeram presentes na análise dos trabalhos 
mais recentes, são detalhadas na seção 5.2 a qual 
também apresenta as análises sistemáticas realizadas 
nos artigos mais recentes.

5.2 Grupo 2: artigos mais recentes
No grupo dos artigos mais recentes foram 

identificados 28 artigos publicados em 2015, 25 artigos 
publicados em 2014 e 22 artigos publicados em 
2013. Dois periódicos concentram mais da metade 
das publicações na temática. O periódico Corporate 
Social Responsibility and Environmental Management 
publicou 31% dos artigos (23), sendo 8 publicados 
em 2013, 7 publicados em 2014 e 8 publicados em 
2015. O outro periódico que se destaca na quantidade 
de publicações mais recentes é o Business Strategy 
and The Environment, com 29% das publicações 
mais recentes sobre o tema (22 artigos), sendo 
4 artigos publicados em 2013, 8 em 2014 e 10 em 
2015. Os demais 30 artigos selecionados foram 
publicados nos periódicos: Journal of Business 

Ethics (10 artigos), Organization & Environment 
(5 artigos), Business & Society (2 artigos), Supply 
Chain Management – An International Journal 
(2 artigos), International Journal of Contemporary 
Hospitality Management (2 artigos), Management 
International Review (2 artigos), Management 
Decision (1 artigo), Business Ethics – A European 
Review (1 artigo), Organization Studies (1 artigo), 
Total Quality Management & Business Excellence 
(1 artigo), International Journal of Consumer Studies 
(2 artigos) e Public Relations Review (1 artigo).

A abordagem metodológica aplicada aos artigos 
mais recentes segue a seguinte distribuição: 31 artigos 
qualitativos, 40 artigos quantitativos e 4 artigos 
quali-quantitativos. Nesse grupo foram identificadas 
sete problemáticas: Ontologia (3 artigos); Fatores para 
adoção de iniciativas de sustentabilidade (26 artigos); 
Avaliação de desempenho (16 artigos); Impactos 
sociais e/ou ambientais (15 artigos); Relatórios de 
sustentabilidade (9 artigos); Ensino (1 artigo); e 
Sustentabilidade como estratégia (5 artigos).

6 Discussão
A análise sistemática da literatura possibilitou 

a identificação de sete problemáticas nas quais 
concentram-se as publicações na temática. Dessas, 

Tabela 1. Periódicos com mais artigos publicados e/ou citados nas temáticas.

Periódicos Quantidade de 
publicações

Quantidade de 
citações

Corporate Social Responsibility and Environmental Management 43 57
Journal of Business Ethics 39 45
Business Strategy and The Environment 32 22
Management Decision 7
Business & Society 6 2
Organization & Environment 6 7
Supply Chain Management – An International Journal 5 6
African Journal of Business Management 3
Journal of Organizational Change Management 3
Business Ethics – A European Review 2
European Journal of Marketing 2 2
International Journal of Contemporary Hospitality Management 2
International Journal of Technology Management 2
Journal of International Management 2
Journal of Management 2 14
Management International Review 2
Organization Studies 2
Total Quality Management & Business Excellence 2
International Journal Of Consumer Studies 2
Public Relations Review 2
International Business Review 5
Scandinavian Journal of Management 4
Corporate Governance – An International Review 3
Entrepreneurship Theory And Practice 2
Fonte: Elaboração dos autores.
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cinco problemáticas foram encontradas tanto no 
grupo dos artigos mais citados quanto no grupo dos 
mais recentes: 1) Ontologia; 2) Fatores para adoção 
de iniciativas de sustentabilidade; 3) Avaliação de 
desempenho; 4) Impactos sociais e/ou ambientais; e 
5) Relatórios de sustentabilidade. No grupo dos artigos 
mais recentes foram identificadas duas problemáticas 
adicionais: 6) Ensino; e 7) Sustentabilidade como 
estratégia. A partir da leitura na íntegra dos 88 artigos 
selecionados, analisaram-se os aspectos centrais 
que eram tratados principalmente nos objetivos e 
resultados. A partir dessa análise emergiram categorias 
de maneira indutiva, as quais foram tratadas por 
codificação aberta, resultando nas sete problemáticas 
apresentadas.

A problemática Ontologia contempla 6 artigos, o que 
representa aproximadamente 7% das obras analisadas 
neste trabalho. As obras dessa problemática visam 
definir o que é Responsabilidade Social Corporativa 
ou sustentabilidade empresarial (Kolk et al., 2014), 
trazendo os principais conceitos sobre as temáticas 
e também as convergências e divergências que os 
estudos têm contemplado (Garriga & Mele, 2004; 
Lu & Liu, 2014). Essa problemática caracteriza-se 
pela identificação dos elementos que definem RSC e 
Desenvolvimento Sustentável, apresentando alguns 
que são convergentes, como recursos ambientais e 
equidade social, e outros que expressam a visão mais 
particular do autor. Percebem-se definições amplas 
e sem um claro estabelecimento de fronteiras entre 
RSC e Desenvolvimento Sustentável, abrindo espaço 
para trabalhos que procurem delimitar melhor as 
interdependências entre as temáticas e uma taxonomia 
para o campo.

A problemática Fatores para adoção de iniciativas de 
sustentabilidade contempla os artigos que possuem como 
tema central apresentar fatores que motivam a adoção 
de iniciativas de sustentabilidade. Essa problemática 
contempla 28 artigos, o que corresponde a praticamente 
32% dos estudos analisados. Dentre os fatores 
encontrados nos artigos, os stakeholders estão em 
destaque, por serem considerados reivindicadores 
às empresas (Steurer et al., 2005; Dashwood, 2014; 
Horisch et al.,  2014) e responsáveis pela criação de 
conhecimento para o Desenvolvimento Sustentável 
(Siltaoja, 2014). Outros artigos tratam de quem são os 
diferentes stakeholders, como sociedade civil, ativistas, 
ONG, clientes e comunidade (Mzembe & Meaton, 
2014; Mahmood & Humphrey, 2013; Ingenbleek & 
Reinders, 2013; Burchell & Cook, 2013) e governo. 
Outro fator em evidência é a liderança dos gestores, 
tendo eles potencial para internalizar a sustentabilidade 
nos processos de tomada de decisão organizacional 
(Nambiar & Chitty, 2014), além de serem promovedores 
de bem-estar e importantes desenvolvedores da 
cultura organizacional (Alexander et al., 2014). 
Os gestores possuem influência significativa no 

desempenho ambiental nas empresas (Oberhofer 
& Furst, 2013), sendo responsáveis pela difusão 
integrada de informações a respeito de sustentabilidade 
(Frias-Aceituno et al., 2013), sendo que a formação 
superior acadêmica dos gestores também mostrou-se 
um fator que influencia a adoção de iniciativas de 
sustentabilidade (Barrena-Martinez et al., 2015). 
O contexto de PME se mostra favorável ao desempenho 
financeiro, quando as dimensões econômica, social 
e ambiental da Responsabilidade Social Corporativa 
são associadas com as três capacidades específicas: 
visão compartilhada, gestão das partes interessadas e 
proatividade (Torugsa et al., 2013), sendo um ambiente 
participativo que permite a internalização de valores, 
comportamentos, crenças e ações necessárias para 
a adoção da Responsabilidade Social Empresarial 
(Stewart & Gapp, 2014; Halme & Korpela, 2014). 
Nessa problemática ficou nítida a relevância que, ao 
aprofundar as pressões e influências, a literatura dá 
aos stakeholders, com olhares mais particulares para 
fornecedores, clientes e comunidade, deixando uma 
lacuna para futuras pesquisas ao referir outros grupos 
de stakeholders. Destaca-se também o papel do líder 
e dos gestores na adoção de iniciativas sustentáveis. 
Outros fatores também foram identificados, mas 
poucas pesquisas buscaram investigar alguma relação 
entre eles. Aprofundar as relações entre os fatores 
já explorados, em direção a pesquisas quantitativas 
que busquem identificar fatores dependentes e 
independentes, por exemplo, configura-se mais um 
caminho para futuras pesquisas.

A Avaliação de desempenho é outra problemática 
identificada nesta pesquisa, a qual é tema de 19 artigos, 
o que representa aproximadamente 22% dos artigos 
analisados neste estudo. Essa problemática mostra 
que a busca de mensurar e perceber o desempenho 
da sustentabilidade empresarial se faz presente nas 
pesquisas. Alguns artigos apresentam que a relação 
de Responsabilidade Social Corporativa e resultado 
econômico pode ser negativa (Linder et al., 2014), 
ao menos quando esses indicadores de desempenho 
buscam mensurar resultados econômicos a curto 
prazo (Lopez et al., 2007). No entanto, a maioria dos 
estudos avalia o desempenho de responsabilidade 
social, competitividade e retorno financeiro como 
positivo (Callan & Thomas, 2009; Wolf, 2013; 
Eisenbach et al., 2014; Hajmohammad & Vachon, 
2014; Delmas et al., 2015). No âmbito ambiental, 
entende-se que os esforços das empresas em matéria 
de proteção ambiental melhoram ainda mais seus 
valores de mercado (Linder et al., 2014). Também a 
inovação verde, que engloba melhorias tecnológicas 
que economizam energia, previnem a poluição ou 
permitem a reciclagem de resíduos está positivamente 
relacionada com rentabilidade (Aguilera-Caracuel & 
Ortiz-de-Mandojana, 2013). O desenvolvimento e 
avaliação da sustentabilidade nas cadeias de fornecimento 
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podem servir como ferramenta na identificação e 
avaliação de diversos indicadores de desempenho 
econômico, ambiental e social, auxiliando na tomada 
de decisões (Varsei et al., 2014). Mesmo em tempos 
de crise econômica, a sinergia entre o desempenho 
ambiental e financeiro é, ainda, forte. Sendo assim, 
as empresas devem continuar investindo em projetos 
sustentáveis, a fim de reforçar as relações com as suas 
partes interessadas e também elevar os seus lucros 
econômicos (Gallego-Álvarez et al., 2014), afinal, 
os consumidores são mais propensos a comprar 
produtos de empresas que adotam um posicionamento 
autobenéfico em relação à Responsabilidade Social 
Corporativa (Kim et al., 2014). Essa problemática 
está claramente delimitada pelo objeto de investigar 
a correlação entre desempenho financeiro e a 
implementação de iniciativas de sustentabilidade, 
evidenciando que os resultados podem ser diferentes 
considerando curto e longo prazo. Alguns artigos 
ressaltam que o desempenho pode ser visto não 
somente pela dimensão financeira. Sendo assim, 
futuras pesquisas poderiam propor um framework 
identificando as potenciais dimensões de desempenho 
relacionadas à sustentabilidade.

Os Impactos sociais e/ou ambientais são outra temática 
que os artigos que investigaram os impactos sociais e 
ambientais contemplam. Nessa problemática foram 
classificados 18 publicações, representando em torno 
de 20% dos artigos analisados. A Responsabilidade 
Social Corporativa contribui no desenvolvimento de 
resoluções de problemas de regiões mais carentes do 
mundo, como o desenvolvimento de instituições que 
contribuam para a justiça social, a proteção ambiental 
e a erradicação da pobreza (Dobers & Halme, 2009), 
por meio de empresas que adotam políticas que 
abrangem questões de gênero, a representação formal 
dos trabalhadores, a distribuição de renda para as 
comunidades locais e a eliminação do trabalho infantil 
(Naeem & Welford, 2009; Zhu et al., 2014). Alguns 
estudos focaram em grupos específicos como povos 
indígenas (Nikolakis et al., 2014) e comunidades 
sob impacto da pós-mineração (Littlewood, 2014). 
Empresas multinacionais são instituições que têm um 
papel específico, cujos impactos sociais e ambientais 
do negócio não são entendidos como problema 
mas sim parte da solução de problemas desse 
âmbito (Kolk & Van Tulder, 2010). Os resultados 
da implantação de um sistema de gestão ambiental 
mostram o potencial da Responsabilidade Social 
Corporativa quando esse sistema é integrado na 
estratégia de negócios de empresas multinacionais, 
uma vez que entrega melhorias sociais e ambientais 
nos países em que as multinacionais estão instaladas 
(Garcia-Rodriguez et al., 2013). Interessante observar 
que as questões relativas a preservação do ambiente 
e equidade social são trabalhadas à luz do papel das 
organizações e de como essas impactam a sociedade. 

Entender como a sociedade recebe esses impactos 
e responde a eles é uma outra lente que pode ser 
pesquisada, podendo auxiliar a orientar as práticas 
de RSC nas organizações.

Os Relatórios de sustentabilidade, outra problemática 
classificada neste trabalho, contempla 11 dos artigos 
analisados, sendo a sua representatividade em torno 
de 13%. A aplicação de relatórios de sustentabilidade 
é motivada pelos fatores sociais e culturais da 
empresa, tendo uma influência sobre a intensidade 
da comunicação entre países. Entende-se que ainda 
podem efetivamente ser melhor elaborados (Fifka & 
Drabble, 2012), necessitando de esforços agressivos 
para serem melhor estabelecidos (Amran et al., 
2014). Ainda são pouco difundidas e aplicadas, por 
exemplo, as diretrizes da GRI, mas ressalta-se que a 
responsabilidade ambiental é muito importante para 
as empresas, inclusive mais do que a dimensão social 
(Steurer & Konrad, 2009). Percebe-se que ajustes devem 
ser realizados nos relatórios de sustentabilidade, mas 
também se destaca a importância da sua utilização, 
visto que sua publicação pelas empresas fornece uma 
explicação mais ampla do desempenho empresarial, 
descrevendo a dependência e impactos da empresa em 
relação a diferentes recursos, seus relacionamentos 
(Frias-Aceituno et al., 2014), sendo ainda indicado que a 
empresa contrate um auditor para garantir as informações 
dos relatórios de sustentabilidade (Sierra et al., 2013). 
A comparação entre as empresas pode surgir por meio 
das divulgações de sustentabilidade pelos relatórios 
(Mio & Venturelli, 2013). Ou seja, desenvolve-se um 
índice para medir a sustentabilidade, considerando que 
a elaboração de relatórios de Responsabilidade Social 
Corporativa impacta sobre a tomada de decisão das 
empresas (Zorio et al., 2013), sendo a aplicação de 
relatórios de sustentabilidade compreendida como a 
demonstração da conscientização das empresas sobre 
os impactos que seus produtos e processos podem 
causar ambiental e socialmente (Guziana & Dobers, 
2013). Essa problemática caracteriza-se por evidenciar 
a importância dos relatórios de sustentabilidade como 
mecanismos de comunicação, transparência, compliance 
e governança nas organizações. Dessa forma, investigar 
a relação entre o uso dos relatórios de sustentabilidade 
e avaliação de desempenho da organização (outra 
problemática identificada) pode ser uma questão 
para futuras pesquisas.

A problemática Ensino contou com apenas 1 artigo, 
o qual representa aproximadamente 1% dos artigos 
analisados. A problemática apresenta o quanto a 
responsabilidade social corporativa ainda deve ser 
explorada em maior intensidade, nos cursos e nas 
disciplinas das escolas de negócios, justamente por 
se considerar um tema relevante a ser aprofundado 
pela academia por meio do ensino (Doh & Tashman, 
2014). Explorar as temáticas como disciplinas a serem 
incorporadas aos currículos de ensino no sistema 
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educacional, suas barreiras, consequências e desafios, 
mostra-se uma trilha promissora para pesquisas 
multidisciplinares entre Administração e Educação.

A Sustentabilidade como estratégia é mais uma 
problemática classificada nesta pesquisa, a qual é 
tema de 5 artigos, correspondendo a aproximadamente 
5% dos estudos analisados. A sustentabilidade como 
estratégia pode ser orientada para a governança e 
gestão corporativa, englobando os âmbitos econômico, 
ecológico e social (Beckmann et al., 2014), sendo 
muito útil para análises internas e externas do negócio. 
Também é indicada a utilização da ISO 26000 para a 
melhor implementação da estratégia de sustentabilidade 
(Hahn, 2013). Constata-se também que há muitos 
desafios para a sustentabilidade ser compreendida 
como estratégia, mas também que as suas dimensões 
econômica, ambiental e social pertencem à medição do 
desempenho dos fornecedores, podendo as iniciativas 
de sustentabilidade ser uma estratégia empresarial 
(Morali & Searcy, 2013). A sustentabilidade como 
estratégia é compreendida como um comportamento 
organizacional na adoção de estratégias ambientais 
proativas (Carballo‐Penela & Castromán‐Diz, 2015). 
Nesse sentido, a proposição de modelos de maturidade 
para integração de sustentabilidade à estratégia da 
empresa, definindo características necessárias a cada 
nível, fica como uma sugestão para os pesquisadores 
da área.

7 Considerações finais
O presente estudo colabora para o entendimento 

das pesquisas que estão sendo desenvolvidas na área 
de Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade 
Social Corporativa através da exposição do cenário 
das pesquisas realizadas sobre essas temáticas, 
considerando suas características, contribuições e 
as problemáticas que abordam.

Os estudos provêm de diversos países: Holanda 
(Ingenbleek & Reinders, 2013); Suécia (Linder et al., 
2014); Itália e Reino Unido (Mio & Venturelli, 
2013); países asiáticos (Scholtens & Kang, 2013), 
especificamente o Cazaquistão (Mahmood & Humphrey, 
2013) e países africanos (Mzembe & Meaton, 2014). 
Todavia não se localizou nenhum estudo realizado 
no Brasil ou demais países da América do Sul, sendo 
essa uma oportunidade para pesquisas futuras.

A análise dos 88 artigos selecionados no grupo dos 
artigos mais citados (13 artigos) e artigos mais recentes 
(75 artigos) oferece um panorama das pesquisas em 
Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade 
Social Corporativa, apresentando uma taxonomia 
das problemáticas presentes na literatura corrente e 
identificando insights para futuras pesquisas (Figura 2).

Chama a atenção a quantidade de artigos na 
problemática Fatores para adoção de iniciativas de 
sustentabilidade. As problemáticas que surgiram 
no grupo dos artigos mais recentes – Ensino e 
Sustentabilidade como estratégia, podem apontar um 
caminho importante não só para futuras pesquisas 
mas também para o desenvolvimento da sociedade. 
Por um lado, já encontramos reforço em artigos aqui 
analisados na problemática Fatores para adoção de 
iniciativas de sustentabilidade, na qual a implantação 
da responsabilidade social corporativa está associada a 
especializações de ensino em administração e negócios 
que os gestores possuem (Huang, 2013), aumentando 
a possibilidade de uma visão mais estratégica de 
sustentabilidade. Por outro lado, promover a visão 
da temática Desenvolvimento Sustentável e RSC 
como disciplinas a serem incorporadas ao currículo 
de ensino no sistema educacional é um ponto muito 
importante para o aumento da consciência da sociedade 
em relação a questões que envolvem a continuidade 
dos recursos ambientais, bem como proporcionar 

Figura 2. Problemáticas e insights para futuras pesquisas. Fonte: Elaboração dos autores.
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melhores condições sociais de forma mais igualitária. 
Da mesma forma, aprofundar pesquisas sobre 
sustentabilidade como estratégia empresarial pode 
levar as organizações a um nível maior de maturidade 
na sua relação com as práticas de Responsabilidade 
Social Corporativa, passando de comportamentos 
reativos e ações pontuais para uma maior integração 
de práticas socioambientais à estratégia de negócio. 
Além disso talvez seja possível uma consciência 
crescente em relação ao assunto, na qual atitudes de 
respeito ao próximo e ao ambiente passem a ser regra 
e não exceção. A influência das partes interessadas está 
presente em estudos de várias problemáticas, como: 
Fatores para adoção de iniciativas de sustentabilidade; 
Avaliação de desempenho; Impactos sociais e/ou 
ambientais; Relatórios de sustentabilidade; Ensino; 
e Sustentabilidade como estratégia, evidenciando a 
importância da teoria dos stakeholders como lente 
teórica nas pesquisas sobre o tema.

Por fim, percebe-se que pesquisas futuras podem 
ser desenvolvidas adotando-se diferentes abordagens 
metodológicas. Nas problemáticas Ontologia e 
Ensino, artigos conceituais e ensaios teóricos 
podem ser desenvolvidos buscando-se investigar as 
interdependências entre as temáticas e propor uma 
taxonomia para o campo ou explorar a inclusão das 
temáticas como disciplinas no currículo do sistema 
educacional, propondo-se um modelo de matriz 
curricular. Abordagens qualitativas podem atender 
a problemática Impactos sociais e/ou ambientais, 
ampliando o olhar sobre tais impactos. As pesquisas 
atuais os estudam à luz do papel das organizações e 
de como essas impactam a sociedade. Entender como 
a sociedade recebe esses impactos e responde a eles 
é um outro olhar a ser pesquisado. As problemáticas 
Fatores para adoção de iniciativas de sustentabilidade e 
Relatórios de sustentabilidade podem adotar abordagens 
quantitativas testando hipóteses que correlacionem ou 
identifiquem relações de dependência entre os fatores, 
para adoção de iniciativas de sustentabilidade, ou entre 
o uso de relatórios de sustentabilidade e variáveis 
de desempenho organizacional. As problemáticas 
Avaliação de desempenho e Sustentabilidade como 
estratégia poderiam adotar abordagens mixmetodos 
(Quali-quanti) para propor frameworks com 
potenciais dimensões de desempenho relacionadas 
a sustentabilidade ou modelos de maturidade para 
integração de sustentabilidade à estratégia da empresa.
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