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Introdução: Foi realizado pelos alunos do sexto período de Administração, através
disciplina de responsabilidade social da instituição de ensino Unileste-MG, onde foi
discutido o texto da carta encíclica “Laudato Si” cujo autor, o Santo Papa Francisco,
abordou a temática do cuidado com a casa comum, propondo a ênfase no dialogo sobre
o meio ambiente na politica internacional contrapondo  desenvolvimento econômico e
sustentável . Objetivo: A Vital Consultoria visa adotar postura e comportamento que
promovam o bem-estar do meio ambiente e sociedade. Dentre vários fatores que
englobam o conceito de responsabilidade social, com a  globalização e as mudanças
nas indústrias, surgiram preocupações e expectativas dos cidadãos, dos consumidores,
oportunizando a discussão desta Metodologia: Metodologia ativa foi a proposta para
focar o processo de  aprendizagem na busca da participação ativa de todos os
componentes do grupo,  foi realizada primeiramente a leitura silenciosa da Carta
Encíclica, e posteriormente realizada a discussão sobre tema abordado levantando
questionamento sobre os principais tópicos. A troca de conhecimentos foi fundamental
no processo de construção do Resumo Cientifico. Resultados: A sociedade e as
instituições, como consumidores e investidores, começaram a questionar os danos
causados ao ambiente pelas atividades econômicas e também a pressionar as empresas
para aprimorar os requisitos ambientais assim exigindo as entidades maiores
compromisso com a casa comum. 
A cultura consumista, que dá prioridade ao curto prazo e aos interesses privados,
contribui para a ocultação de informação e o uso incorreto dos recursos naturais.
Visto a complexidade de um consenso em discussões sobre problemas relativos ao
meio ambiente, a Igreja não pretende definir procedimentos científicos ou políticos,
entretanto, propõe um debate honesto e transparente, para que as necessidades
particulares ou as ideologias não lesem o bem comum.
 Conclusão: Sustentabilidade econômica prioriza o crescimento e a evolução, da
empresa e da indústria, quanto os princípios éticos sobre as questões ambientais.
A sustentabilidade esta diretamente relacionada às áreas da economia e  ecologia
sustentáveis, a longo prazo afetam na área social , contribuindo na qualidade de vida
da população em
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