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Diálogos possíveis entre empresas, produtores e governos na construção de 

políticas públicas no Brasil 
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A “banalidade do mal” é uma expressão utilizada por Hannah Arendt (1906-1975) no 

subtítulo de seu livro Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. 

Parte desse relato foi escrita para a revista The New Yorker, envolvendo um dos 

julgamentos mais importantes sobre a história do nazismo e do antissemitismo: o de Adolf 

Eichmann, responsável pela logística do transporte para os campos de extermínio. Tendo 

por inspiração e referência o conceito de “banalidade do mal”, este artigo propõe-se a 

tratar o que aqui estamos chamando de “banalidade do bem” dentro do universo 

corporativo, tecendo uma discussão sobre as práticas sociais e culturais das empresas 

privadas em sua relação com a sociedade organizada, no Brasil. O conceito teórico de 

responsabilidade social originou-se na década de 1950, quando a literatura formal sobre 

responsabilidade social corporativa aparece nos Estados Unidos e na Europa. Com o 

aumento do poder mundial de decisão das empresas, e com o surgimento dos conceitos 

de responsabilidade social e sustentabilidade, nos últimos 30 anos, agir de forma 

politicamente correta e “fazer o bem” tem sido uma obrigação e uma necessidade na 

mitigação de riscos e para o bom funcionamento de empresas globalizadas. As ações do 

“bem” estão além das obrigações legais e trabalhistas de uma empresa para com o Estado 

e a sociedade: elas chegam a beirar o humanismo, demonstrando uma necessidade 

frequente de apoiar-se em motivações que tornam a experiência e a convivência positivas 

agradáveis em atributos de um produto ou serviço a ser vendido para o consumidor. Cada 

vez mais as empresas buscam relacionar-se com partes interessadas, ou melhorar a própria 

imagem, abraçando causas positivas, a que chamamos neste artigo “causas do bem”. 

Atentos à possibilidade de diálogo – que deve permear as relações entre os sujeitos –, 

compreendemos que a responsabilidade social decorrente do apoio a causas sociais 

também seja um espaço de discussão e aprendizagem para a empresa e a sociedade. A 

metodologia aplicada contempla revisão bibliográfica e estudo de caso do uso de “Valor 

Compartilhado” no Instituto Avon e na Nestlé, enquanto exemplo de contribuição e causa 

associada a produto e como o diálogo entre empresa e comunidade se estabelece nessa 

perspectiva. O referencial teórico para este artigo percorre autores como Hannah Arendt, 

Zygmunt Bauman, Naomi Klein e Edgar Morin.  
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